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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  14/2018 

Σης με αριθμό 14/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 5 Ιοσλίοσ 2018 και 
ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Πέμπηη, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό   2051/29-06-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Δ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95). 

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

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-226/5-7-2018 
 
Έγθξηζε ΜειΫηεο, Σεπρψλ ΓεκνπξΪηεζεο ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη Ϋγθξηζε δαπΪλεο ηνπ Ϋξγνπ κε 
ηέηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 59.925,12 πξν ΦΠΑ. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη Γηεπζπληή Σ.Τ. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε 
δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 59.925,12 (πξν 
ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
α. θνπφο ηεο κειΫηεο 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζε ηνκέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ επεκβάζεηο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ζην Γήκν Κηιθίο  
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β. ΘΫζε Ϋξγνπ  

Ζ απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζε ηνκέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ επεκβάζεηο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, είηε ζε εληφο είηε ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

γ. Πεξηγξαθά θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ 

απνμεισζέληνο αζθάιηνπ είλαη: 

1. Δπζχγξακκε θαη ζπλερή ηνκή ζε νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ή 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ. 

2.  Δθζθαθή ηεο πξνο απνθαηάζηαζε επηθαλείαο κε ηα ρέξηα ή κε κεραληθά κέζα. 

3.  Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

ππεξεζία ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

4.  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο 

έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ. 

5.   Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

6.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

7.  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 

ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm. 

8. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε  εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο   

Όιεο νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη  νξίδνληαη απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά 

ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ φπσο  

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

δ. Πξνυπνινγηζκφο 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 59.925,12 € (ρσξίο ην Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Κσδηθφο: 11.02.02.02). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) 

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΣΡΩΙΑ - ΟΓΟΠΟΙΪΑ 

1 
Αποκατάσταση 
τομών ασυαλτικών 
οδοστρωμάτων  

ΑΡΘΡΟ 
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 

1 

ΟΓΟ 
4521Β:100% 

m
2
 2.760,00  16,00   44.160,00      

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α  44.160,00     44.160,00    

    
Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%)  7.948,80    

    
ΤΝΟΛΟ 1  52.108,80    

    
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15%)  7.816,32    

    
ΤΝΟΛΟ 2  59.925,12    

    
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ   

    
ΤΝΟΛΟ 3  59.925,12    

    
Φ.Π.Α. (24%)  14.382,03    
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  74.307,15    

 

ε. Άιια ζηνηρεέα 

ρεηηθφ CPV: 45233222-1 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα έξγα νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηφζηξσζεο). 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 327 

- ηελ 00143/05-07-2018  έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

- ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε-Μειέηε  θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Σελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ην έξγν κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ», (επηζπλάπηεηαη 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη ηελ δαπάλε πνζνχ ησλ  74.307,15€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.02 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΑΦΑΛΣΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.02 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 

54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ)  ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-226/5-7-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

ΑλαζηαζηΪδνπ ΔιΫλε  
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΟΤ  

ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΣΗΜΖ 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΚΗ  

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ-

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ  

Σαρ. Γ/λζε: 1o ΥΛΜ. ΚΗΛΚΗ-ΞΖΡΟΒΡΤΖ, 

ΣΚ 61 100 

  

ΔΡΓΟ: 

 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΑΦΑΛΣΟΤ  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 
 
 
 
 

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
ΚΧΓΗΚΟ: 11.02.02.02 

 

    

 

 
 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  Α Ν Ο Η Κ Σ Ζ   Γ Η Α Γ Η Κ Α  Η Α    

 Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο Τ  Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ  

Γ Η Α  Σ Ζ Ν  Δ Π Η Λ Ο Γ Ζ  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Δ Τ Ζ   

Δ Ρ Γ Ο Τ  

 

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 
 

 Γ η α θ ε ξ χ ζ ζ ε η

 
 δηαδηθαζέα  ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (Ϊξζξν 327 ηνπ Ν. 4412/2016) γηα ηελ επηινγά αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ 
 

Δθηηκψκελεο αμέαο  59.925,12 Δπξψ 
(πιΫνλ Φ.Π.Α.  24 %), 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:  

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
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1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 
Άξζξν 1:  Κχξηνο ηνπ Έξγνπ/ ΑλαζΫηνπζα Αξρά/ ηνηρεέα επηθνηλσλέαο  
 

4.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ  

Οδφο  : 1ν ΥΛΜ ΚΗΛΚΗ – ΞΖΡΟΒΡΤΖ 
Σαρ.Κσδ. : 61100 
Σει. : 2341029330 
Telefax : 2341029320 
E-mail : giovanoudis@deyak.gr 
Πιεξνθνξίεο:  : ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ, MSc ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

4.2 Δξγνδόηεο ή Κύξηνο ηνπ Έξγνπ: Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

4.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ  

4.4 Πξντζηακέλε Αξρή : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

4.5 Γηεπζύλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία :ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

4.6 Αξκόδην Σερληθό πκβνύιην : Π.Ε. ΚΙΛΚΙ 

 

 

Δθόζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

ππνρξενύληαη λα δειώζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

Δθόζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλόκελα όξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο θαηαξγεζνύλ, ζπγρσλεπηνύλ 

ή κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κεηαβιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο  ζύλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

ππνρξενύληαη λα δειώζνπλ άκεζα,  ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηώλ ή 

απνθαηλόκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λόκν απνηεινύλ θαζνιηθό δηάδνρν ησλ ελ ιόγσ νξγάλσλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπο. 

 

Άξζξν 2:  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεχρε 
  

2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, 
γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα : 
α) ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ, 
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
γ) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)  
δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,  
ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,  
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
ε) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
ζ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
η) ε ηερληθή κειέηε, 
 

2.2 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 

αλέξρεηαη ζε 5 ΔΤΡΧ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ην ΦΠΑ), 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 ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 

άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.   Σέινο πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθάο 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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πξνζθνξΪο πνπ ζα πξΫπεη λα θΫξεη ηελ πξσηφηππε ζθξαγέδα ηεο Τπεξεζέαο) απφ ηηο …/…/2018 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.deyak.gr , ΝΔΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 2018). 

 

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, άηνη Ϋσο ηελ …/…/2018 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 02/04/2018. 

 
Άξζξν 3: Τπνβνιά θαθΫινπ πξνζθνξΪο 
 
3.1. 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 ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ ζην 1ν Υηιηφκεηξν Κηιθίο - Ξεξφβξπζε. 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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη 
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε 
γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή  άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο . 
 
3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ 

ηνπ ….. 
γηα ην Ϋξγν :  

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ» 

κε αλαζΫηνπζα αξρά ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

θαη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ …/…/2018 
   

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  ζην 
δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο 
(κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail).  
 
3.3 Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24.2 θαη 
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 
ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.3 ηεο παξνχζαο . 
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 
2. 
3.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 
 
3.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 
θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.. 

 
3.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

http://www.deyak.gr/
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πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

3.7. 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. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζέα ππνβνιάο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ - Καηαθχξσζε - χλαςε 
ζχκβαζεο- ΔλζηΪζεηο 
 
16.2 Τπνβνιά θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ -  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 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 

ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο  γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 
παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 
εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε 
θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο 
πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη  ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο. 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) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε 
κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί 
κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ.  
 
δ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο 
ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. 
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε κέζε 
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε 
ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 
 

ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο 
παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε 
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά 
ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο 
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εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη 
εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 
ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Ο έιεγρνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο. 
 
ζη) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, 
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο 
απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη 
δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008.  
 
δ) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε παξάξηεκά 
ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.  
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα 
ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε).  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία (ΦΑΞ), ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν (email), επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
ηε ζπλέρεηα ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γ.. ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ) ε νπνία ην εγθξίλεη. 
  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν επί 
απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 
παξνχζεο. 
 
ε) 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 ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ/ Καηαθχξσζε/ Πξφζθιεζε 
γηα ππνγξαθά 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, 10 
εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα 
δέθα (10) επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  
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 
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. 
 
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη: 
I) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
ii) 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, i απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο 
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αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 

β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 
θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

4.3 ΔλζηΪζεηοii 
 
4.3.1 Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ  
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά 
ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη  ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
 
4.3.2 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 
Σερληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο, 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, ζχκθσλα κε ην θαη Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016. Σν 
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
 
Άξζξν 5:  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο εθηΫιεζεο –– εηξΪ ηζρχνο 
 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 316 (ΒΗΒΛΗΟ 
ΗΗ) θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4412/2016.  
Σα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  σο 
θαησηέξσ.  
  

25 Σν ζπκθσλεηηθφ. 
26 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
27 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
28 Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
29 Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
30 Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
31 Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
32 Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
33  Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζέαο 
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6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη 
ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή 
έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.2.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

6.3.  ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί έγγξαθν. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 
“Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

6.4.    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 

6.5. Ζ  επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 
παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 
Άξζξν 7: ΔθαξκνζηΫα λνκνζεζέα 
 
7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 

- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα», 
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 
- 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 Ηιεθηξνληθνχ 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», 
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 
176  λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ 
έξγσλ» (ΚΓΔ), 
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ) 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”, 
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- ηεο κε αξ.  117384/26-10-2017   Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ( 3821 Β) «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 
εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ  ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)». 
- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1781) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 
- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)», 
 

7.2 Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 
έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», θαζψο θαη ε 
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”.

 
 

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

 
 

7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  
 

7.5 Πξνζζάθεο θαη ελ γΫλεη πξνζαξκνγΫο Ϊξζξσλ ηεο δηαθάξπμεο (πΫξαλ ησλ φζσλ άδε πξνβιΫπνληαη 
ξεηψο ζην θεέκελν ηεο πξφηππεο δηαθάξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηέζεληαη θαη λα πεξηιακβΪλνληαη, 
κφλν εθφζνλ εέλαη απφιπηα ζπκβαηΫο κε ηελ ηζρχνπζα θΪζε θνξΪ λνκνζεζέα. 

 
 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνέ,  θ.ι.π.- Πιεξσκά Αλαδφρνπ 
 
8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδένπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ  (ΚΧΓΗΚΟ: 11.02.02.02).  
 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 
% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016.   

 
8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π. 

θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.  
  
8.3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν άξζξν 

ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 
2.  
Άξζξν 9:  πκπιάξσζε – απνζαθάληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 θαη 103  ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
Άξζξν 10:  Απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο - Έγθξηζε δΫζκεπζεο πέζησζεο 
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Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε ΑΓΑ: Φ6ΑΗΟΛΚ8-ΡΜΒ  γηα ηελ αλάιεςε 
ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018. 
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3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 
Άξζξν 11:  Σέηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθά θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Ϋξγνπ 
 
Σέηινο ηνπ Ϋξγνπ 
 
 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ». 

 
  
1.6 Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ (εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο) 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 59.925,12 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηψλ: 44.160,00 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) ζε πνζνζηφ 18%: 7.948,80 € 
Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 7.816,32 
€, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
ΦΠΑ (24%):14.382,03 € 
 
ην αλσηέξσ πνζφ δελ πξνβιΫπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκΫο. 
 
Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016: 0,00 € (δελ 
πξνβιΫπεηαη) 
 

1.7 Σφπνο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ  
 
 ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηάησλ ηνπ Γάκνπ Κηιθέο 
   

1.8 Πεξηγξαθά θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Ϋξγνπ 
  

 ηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ απνθαηΪζηαζε αζθΪιηνπ ζε 
ηνκΫο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ επεκβΪζεηο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ζην Γάκν Κηιθέο.  
 
Πην ζπγθεθξηκΫλα νη εξγαζέεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιάξε επαλαθνξΪ ελφο 
ηεηξαγσληθνχ κΫηξνπ απνμεισζΫληνο αζθΪιηνπ εέλαη: 
1. Δπζχγξακκε θαη ζπλερά ηνκά ζε νπνηνπδάπνηε πΪρνπο θαη ηχπνπ 
αζθαιηνζθπξφδεκα ά Ϊνπιν ά νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα κε ρξάζε αζθαιηνθφπηε κε 
κεραληθφ ηξνρφ. 
2.  Δθζθαθά ηεο πξνο απνθαηΪζηαζε επηθαλεέαο κε ηα ρΫξηα ά κε κεραληθΪ κΫζα. 
3.  Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξΪ φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθάο ζε ηφπν πνπ ζα 
ππνδεηρζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 
4.  ΓηΪζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζέαο κε αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ, θαηΪ 
ζηξψζεηο πΪρνπο Ϋσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πΪρνπο έζνπ κε ην πξνυπΪξρνλ. 
5.   Δθαξκνγά αζθαιηηθάο πξνεπΪιεηςεο. 
6.  Αζθαιηηθά ζηξψζε βΪζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηΪζηαζε, ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 50 mm   
7.  ΓηΪζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκέγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηΪζηαζε, ζπλνιηθνχ πΪρνπο έζνπ κε ην πξνυπΪξρνλ θαηΪ ζηξψζεηο 
ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο Ϋσο 50 mm. 
8. Δθαξκνγά αζθαιηηθάο ζπγθνιιεηηθάο επΪιεηςεο ζηελ πεξέπησζε  εθαξκνγάο δηπιάο 
αζθαιηηθάο ζηξψζεο   
Όιεο νη εξγαζέεο θαζψο θαη ηα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππΪξρνπζεο πξνδηαγξαθΫο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ παξνχζα κειΫηε θαη  νξέδνληαη 
απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαηΪ ηελ πεξένδν θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ 
φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα αζθαιεέαο ηνπ Ϋξγνπ φπσο  πξνβιΫπνληαη απφ ηε λνκνζεζέα. 
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Δπηζεκαέλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δελ πξέπεη λα 
κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 
θαη 156 λ. 4412/2016.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, 
αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., 
αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

 
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ 
ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα 
ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ 
πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

 
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε Ονκάδεο 
εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ 
αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ 
έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε νπνία 
κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ 
αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εκΫξα 
ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο - Όξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 
 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
  
13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.  
  
13.4  Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 
 
Άξζξν 14: Κξηηάξην ΑλΪζεζεο 
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Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 
 
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνράο  
 

15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε απφ ηνπο 
ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, θαηΪ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ Ϊξζξνπ 302  

ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο.  

  
4.  
Άξζξν 16: Υνξάγεζε Πξνθαηαβνιάο – Ράηξα πξφζζεηεο θαηαβνιάο (Πξηκ) 
 
16.1 Γελ πξνβιΫπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 
16.2 Γελ πξνβιΫπεηαη  ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

5.  
Άξζξν 17:  Δγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ Ϋξγνπ  
 
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  5%  επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή  ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ  

αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ 

ηεο εγγπήζεσο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο .  

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ 
 

17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δλσζεο 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. 

 
17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/ αλαδφρνπ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.   
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Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο 
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.3. ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  
 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελέα θαη ψξα  ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ-απνζθξΪγηζεο 
 

Χο εκεξνκελέα θαη ψξα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε …/…./2018, 
εκΫξα …………… θαη ψξα …… πκ.  

 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ 

απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 

εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αλ θαη ζηε λέα απηή 

εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί 

λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ.  

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 
 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

97 ηνπ λ. 4412/2016 (ηζρχεη θαη ζην ΒΗΒΛΗΟ ΗΗ βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 315), γηα δηΪζηεκα 6 κελψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
 
Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα/ ΓαπΪλεο δεκνζέεπζεο 
 
1. Ζ πξνθήξπμε ζχκβαζεο  θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ…..). 

2. Ζ Γηαθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.deyak.gr),  ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
 
3. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 
λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο 

ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ 

πιεξσκήο ηνπ έξγνπ.  Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

http://www.deyak.gr/
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6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

Ζ ζύκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνύζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη 

από ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ 

θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο. 

 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  
  
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ

 
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη στην Α1 

τάξη και άνω για έπγα κατηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΪΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, 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 πκθσλίαο, θαζώο θαη 

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 19 θαη ησλ παξ. 1 

(ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε 

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). 

 

 

Άξζξν 22: Κξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο  

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ 

πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

22.Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ 

πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, 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) δσξνδνθέα, 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 
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ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απΪηε, 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) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα 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) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 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) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο 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 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε 

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. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη 

Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά  ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

22.A.2 Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ 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. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη 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. 

22.Α.2α  Ζ αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο:  
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 
απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 
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νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  
Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχiii. 

22.Α.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πξνζθΫξσλ ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο: 

(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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016),  

(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 23 ηεο 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) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 

ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

22.Α.5.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)  
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22.Α.6. 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 πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ.  

ΔΪλ ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξΪθνπ 22.Α.1 ε πεξένδνο απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θαηαδέθεο 
κε ακεηΪθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ  22.Α.4 ζηα ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ 
εκεξνκελέα ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.iv 

 

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

22.Α.1, 22.Α.2α θαη 22.Α.4  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. 

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. 

 

22.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο . 

 

Κξηηάξηα επηινγάο (22.Β – 22.Γ) v 

22.Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο 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. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ 

θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα  

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 
αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 
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Άξζξν 23: ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο 
 

23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79  παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθά 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-Δ ηεο 
παξνχζαο. 
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ vi. 
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεοvii. 
 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο ( ΣΔΤΓ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην  
ΣΔΤΓ ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 
θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην ΣΔΤΓ  θάζε θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 
 
23. 2 . ΓηθαηνινγεηηθΪ  (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα) 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 
ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α εσο δ) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (ε) ηεο 
παξνχζαο 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

 
23.3 ΓηθαηνινγεηηθΪ κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α.   
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Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαοviii: 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22Α ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ππνβάιιεη  αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

(α) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.1 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ 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 ησλ ηειεπηαίσλ  ηεζζάξσλ εδαθίσλ  ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ 
άξζξνπ 22. 

(β) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.2 ηνπ Ϊξζξνπ 22: 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)ix ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.  

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη είλαη  

- θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) 
γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα 
έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημεx. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε 
δήισζεxi πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο 
νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

- αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέαxii. Ζ 
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  
γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.   Οη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ γηα ην 
ινηπφ πξνζσπηθφ Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, 
απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην 
πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε 
πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο 
ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη 
λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

(ββ) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.2Α ηνπ Ϊξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

 
(γ) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.4(β) ηνπ Ϊξζξνπ 22xiii: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή 
ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, , πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Δηδηθά ε κε 
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αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ 
Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλxiv.  
 
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β), (ββ) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (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.  

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (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 παξαγξΪθνπ Α.4 ηνπ Ϊξζξνπ 22xv, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχxvi.  

Δηδηθά γηα ηελ πεξέπησζε ζ ηεο παξαγξΪθνπ Α.4 ηνπ Ϊξζξνπ 22xvii, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα 
επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε 
βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 

(ζη) ΓηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22xviii 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22  
ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:  

ΓηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ 
είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη 
νλνκαζηηθέο 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ 
ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο 
ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 

β) Οη αιινδαπΫο αλψλπκεο εηαηξέεο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 
πξνζθνκίδνπλ :  

αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο 
είλαη νλνκαζηηθέο.  
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ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά 
είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ 
κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο.      

γ) Οη αιινδαπΫο επηρεηξάζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ 
ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα 
κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη 
κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ 
αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ θαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» . 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

23.4. ΓηθαηνινγεηηθΪ απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Β 
 
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ/ζηηο 
θαηεγνξία/εο ΟΓΟΠΟΗΨΑ. 
 
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α ηνπ λ. 4412/2016. 
 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή 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 I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 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 ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 
 

 
23.5. ΓηθαηνινγεηηθΪ Οηθνλνκηθάο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΔπΪξθεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ 
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Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθε επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 
 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
πεξηέρεη  

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
ηνπ λ. 4412/2016. xix 
 

 
 
ε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκέλσλ 
απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ 
ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016 , αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 
22.Γ απαίηεζε. 
 
Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ αλεθηέιεζηνπ 
ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή 

 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλνκέλνο αλάδνρνο έηηε ζην πιαίζην 
θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην 
ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκέξνηεηα 
πηπρίνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ 
λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 
4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο δηθαηνινγεηηθά έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 
4412/2016.  
 
 
 
23.6. ΓηθαηνινγεηηθΪ Σερληθάο θαη Δπαγγεικαηηθάο Ηθαλφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ  
 
Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

   

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
πεξηέρεη  
 

 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 
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αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ,  ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 
23.8. ρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 
 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 
εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη 
ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ 
ππάξρεη) 
3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα 
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν,  
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / 
κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΗΚΔ: 
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, ή θσηναληίγξαθν 
επηθπξσκέλνπ, απφ δηθεγφξν, θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ππάξρεη. 
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ. 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

23.9. Δπέζεκνη θαηΪινγνη εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 
 
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα  ππνβάιινπλ 
ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν. 
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
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(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβάιινπλ «Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ:  
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ θαιχπηνληαη 
απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο. xx 
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο παξνχζαο ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο) απφ ηελ 
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22. 
Α.4. (ζ).xxi 
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 23.3. (ζη).  
- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  
   
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 
δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε ηνπ 
πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ- ΣΜΔΓΔ, ν πξνζθέξσλ 
πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά.  
 
 
Άξζξν 24 :  Πεξηερφκελν ΦαθΫινπ ΠξνζθνξΪο 
 
24.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο θαθέινπο:  
(α)  θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
 (β)  θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 
24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 - α) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ) ππνγεγξακκέλν ζε θάζε ζειίδα  
 
-  β) Αληίγξαθν ηνπ εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ. 
 
 
24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ππνγεγξακκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο.   
 

7. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 
 
Άξζξν 26 :  ΓηΪθνξεο ξπζκέζεηο  
 
26.1 Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 14-226/5-7-

2018 Απφθαζε (ΑΓΑ: ……………………….θαη ΑΓΑΜ: ………………………………). 
 
 
 
  

Κηιθέο,  …/…/2018 
 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
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ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ 

MSc ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  

Με ηελ αξηζκφ 14-226/5-7-2018απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ (ΑΓΑ: ……………………… θαη 
ΑΓΑΜ: ………………………………) 

 

 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-227/5-7-2018 
 
Ρνπρηζκφο Αζθαιεέαο.  

 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ 
ηνλ θ. Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο ξνπρηζκνχ αζθαιείαο ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2018, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ 
 
 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΡΟΤΥΗΜΟ – ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ - ΚΑΛΟΚΑΡΗΝΖ 

2. ΚΟΠΟ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ε εθαξκνγή ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηεο ΠΟΔ-ΓΔΤΑ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 395/1994 

θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ην Π.Γ. 396/1944 πνπ αθνξά ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

εξγαζίαο, είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηνπο (θφξκεο, πξνεηδνπνηεηηθά γηιέθα, 

αδηάβξνρα θιπ) ε νπνία ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018 , ε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζε παξαιαβή 

πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ.  
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6.335,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα   

θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

(Κσδ.Πξνυπ.: 64.98) 

CPV: 18220000-7 (Ρνπρηζκφο πξνζηαζέαο απφ ηελ θαθνθαηξέα) 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΧΝ 

 

 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε : 
 

- Σν Π.Γ. ππ‟ αξηζκ. 395/1194 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655/ΔΟΚ» 

-  Σν Π.Γ. ππ‟ αξηζκ. 396/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/EOK» 

 

απνθΪζηζε  θαη  εγθξέλεη νκφθσλα 

 

 Σν ζέκα λα επαλέιζεη ζε επφκελν Γ.. κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018,  γηα ηελ έγθξηζε 

κειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο  ζεξηλνχ θαη ρεηκεξηλνχ ξνπρηζκνχ αζθαιείαο. 

 

 

 
 
 

Α/Α Δέδνο Πνζφηεηα Σηκά ΜνλΪδνο χλνιν 

1 PUMA DAYTONA LOW S3 HRO S 35 81,00  2.835,00 € 

2 ΓΗΛΔΚΟ ΚΑΛΑΚΑΗΡΗΝΟ 100% 
ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ 

35 20  700  ,00 € 

3 ΦΟΡΜΑ ΣΗΡΑΝΣΑ  100% ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ 35  25 875 ,00 € 

4 ΜΑΚΔ ΔΡΓΑΗΑ 10 9 90,00 € 

5 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ.100% 
ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ 

35 22  770,00 € 

6   ΜΠΛΟΤΕΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ 100% 
ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ 

70 5  350,00 € 

7 ΜΠΟΣΔ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΣΗΚΔ 15  22 330,00 

8 ΓΑΝΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΗΝΑ  35 3 105,00 

9 ΓΑΝΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 35 2 70,00 

10 ΓΗΛΔΚΑ ΦΧΦΟΡΗΕΔ 35 6 210,00 

ΤΝΟΛΟ 6.335,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.520,40€ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.855,40€ 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-227/5-7-2018 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-228/5-7-2018 
 
ΘΫκαηα εξγαδνκΫλσλ (ΠξνηΪζεηο γηα εθαξκνγά βΪξδηαο).  

 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ 
ηνλ θ. Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή βάξδηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
Κχξηε πξφεδξε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξίηεο 26 Ηνπλίνπ 2018 «Δθαξκνγή βάξδηαο» 
απφθαζε  211/2018,  ην έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  κε ην νπνίν έγηλε ε εηζαγσγή 
ζην Γ..  θαη κε ην νπνίν έγηλε πξφηαζε γηα ηελ θαζηέξσζε απνγεπκαηηλήο βάξδηαο, ν ζχιινγνο 
εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο απφ ην Γ.. πξνηείλεη γηα εηζαγσγή ζην  
Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο ηα αθφινπζα. 
 
Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αίζζεκα επζχλεο γηα ην ιεηηνχξγεκα ην νπνίν επηηεινχκε  
απφ ην 1994  έσο θαη ζήκεξα παξ΄ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε  εμαθνινπζνχκε φια απηά ηα 
ρξφληα λα δίλνπκε ην παξφλ είηε ζε αλαπηπμηαθά έξγα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ δεκνηψλ  
είηε επηιχνληαο, κε ηα δηαηηζέκελα κέζα, ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επζχλεο καο.   
 
Οη δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπκε, αλ θαη γλσζηέο είλαη: 
 

 κείσζε ησλ απνδνρψλ. 

 απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο (κείσζε πξνζσπηθνχ). 

 θακία λέα πξφζιεςε γηα πάλσ απφ δέθα ρξφληα. 

 έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 αλάζεζε πνιιαπιψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη κφλν απφ 

αίζζεκα επζχλεο, πξνο ηνπο δεκφηεο 

 ππεξσξηαθή εξγαζία ε νπνία δελ ακείβεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα  

 ιεηηνπξγία 5 Δ.Δ.Λ., θαη 5 αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ 

 ιεηηνπξγία 570.815,18  κέηξσλ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο 

 ιεηηνπξγία 210 ζεκείσλ πδξνιεςίαο 

 ιεηηνπξγία 166 αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο 

 ιεηηνπξγία 162 δεμακελψλ 

 κεγάιεο κεηαθηλήζεηο απιψο θαη κφλν γηα ηελ πηζηνπνίεζε βιαβψλ ζην ζχλνιν ηνπ   Γήκνπ. 

 ζε πνιιά απφ ηα παξαπάλσ ν εμνπιηζκφο έρεη ππεξβεί θαηά πνιχ ηνλ νηθνλνκηθφ ρξφλν δσήο θαη 

απαηηνχληαη άκεζεο γελλαίεο ελδχζεηο θαη επνκέλσο πνιιή πεξηζζφηεξνη δνπιεηά εθ κέξνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία. 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο κπνξεί λα γίλεη πνιχ κεγάινο αιιά νη εξγαδφκελνη ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο πηζηεχνπκε 
θαη ην απνδεηθλχνπκε φια απηά ηα ρξφληα, φηη ε δνπιεία καο δηαρξνληθά είλαη θαη ε έμσζελ θαιή καξηπξία 
ηεο επηρείξεζεο.  
Γηα κηα αθφκε θνξά θαη ιεηηνπξγψληαο ππφ πίεζε νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα 
πάλσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο φπσο είλαη ε εθαξκνγή βάξδηαο ρσξίο ηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηα 
ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ αιιά κε εθαξκνγή απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο αιιά θαη πέξαλ απηήο  ηελ επζχλε 
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νη εξγαδφκελνη λα θξαηνχλ ηειέθσλν επηθπιαθήο θαη κέρξη ηελ επφκελε εκέξα αιιά θαη ην άββαην θαη ηελ 
Κπξηαθή κε φηη αλαζηάησζε απηφ επηθέξεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή αιιά θαη πλεπκαηηθή εξεκία.  
 
Παξφια απηά αλ θαη ην κνληέιν απηφ είρε εθαξκνζηεί  ζην παξειζφλ θαη αλεηξάπε απφ ηελ ηφηε Γηνίθεζε, 
νη εξγαδφκελνη γηα λα κελ ηνπο θαηαινγηζζεί ε επζχλε ηεο κε ζπλεξγαζίαο κε ηελ δηνίθεζε φπσο ήδε 
επηρεηξήζεθε θαη ηεο κε άκεζεο επέκβαζεο ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα πδξνδφηεζεο, πξνηείλνπλ ηα αθφινπζα 
ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ: 
 

Καζηέξσζε 2κεινχο βάξδηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Σ.Τ. σο εμήο:  

 έλαο (1) ειεθηξνιφγνο ηεο επηρείξεζεο δηφηη απηφο πξψηνο ζρεδφλ πάληα επεκβαίλεη γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη απφ πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ πάξνρν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  

 έλαο (1) ηερληθφο ππάιιεινο (Γ.Δ. ή Τ.Δ.) ηεο Σ.Τ. πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεθηξνιφγν 

βάξδηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ ζε αληιηνζηάζηα χδξεπζεο θαη 

δίθηπα εθφζνλ απαηηεζεί. 

 
 

Με εθηίκεζε,  
Ο Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
Ησάλλεο Παξαγηφο 

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

 

απνθΪζηζε  θαη  εγθξέλεη νκφθσλα 

Σελ εηζήγεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνλ εξγαδνκέλσλ Ησάλλε Παξαγηνχ πνπ αθνξά 

 

 

Καζηέξσζε 2κεινχο βάξδηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Σ.Τ. σο εμήο:  

 έλαο (1) ειεθηξνιφγνο ηεο επηρείξεζεο δηφηη απηφο πξψηνο ζρεδφλ πάληα επεκβαίλεη γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη απφ πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ πάξνρν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  

 έλαο (1) ηερληθφο ππάιιεινο (Γ.Δ. ή Τ.Δ.) ηεο Σ.Τ. πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεθηξνιφγν 

βάξδηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ ζε αληιηνζηάζηα χδξεπζεο θαη 

δίθηπα εθφζνλ απαηηεζεί. 

 

Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία θαιείηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα εθαξκνγή ηεο βάξδηαο 
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-228/5-7-2018 
 

 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-229/5-7-2018 
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Έγθξηζε ηξφπνπ εθηΫιεζεο ηεο κειΫηεο θαη ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο  ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΜΔΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 
ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ», δΫζκεπζε πέζησζεο θαη  
αλΪιεςε πνιπεηνχο ππνρξΫσζεο γηα ηηο δαπΪλεο ηεο παξαπΪλσ πξνκάζεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
49.680,00€ (πιΫνλ ΦΠΑ).  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Υεκηθφ Μεραληθφ, Γ.Γ. ηεο ΓΔΤΑ  Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα, (χκθσλα κε ην άξζξν 2 
ηνπ Ν.4412 θαη ηνλ νξηζκφ 8 απηνχ :σο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ» θαη σο «ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηψλ» λννχληαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ηε 
κίζζσζε ή ηε κίζζσζε-πψιεζε, κε ή ρσξίο δηθαίσκα αγνξάο, πξντφλησλ.., ηξηψλ λέσλ επηβαηηθψλ 
νρεκάησλ (4Υ4), κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο (leasing), κε δηθαίσκα εμαγνξάο, κε ηε δηαδηθαζία 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζε  ρακειφηεξε ηηκή. 
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 
αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο δηεχζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑΚ γηα ηελ βέιηηζηε 
εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
Ζ ρξήζε ησλ νρεκάησλ ζα θαιχςεη αλάγθεο κεηαθνξάο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ηκεκάησλ θαηαλαισηψλ 
χδξεπζεο– απνρέηεπζεο θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, κέηξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηαθνπή πδξνκέηξσλ, 
ειέγρνπο κεηά απφ αηηήζεηο δεκνηψλ, επηβιέςεηο θαη ζπληεξήζεηο απνθαηαζηάζεσλ βιαβψλ, επεθηάζεηο 
δηθηχσλ θαη άιιεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο.  
Δπίζεο είλαη απαξαίηεηε θαη ε δέζκεπζε πίζησζεο θαη  αλάιεςε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηηο δαπάλεο 
ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 49.680,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 

 
 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3) ΟΥΗΜΑΣΩΝ  ΜΕΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΙΘΩΗ (LEASING),  ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑ, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ»  
 

ΚΟΠΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα, ηξηψλ λέσλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ (4Υ4,/diesel,θπβηζκνχ κεγαιχηεξνπ  απφ 
1200cc θαη κηθξφηεξνπ ή ίζνπ κε 1300cc,/ 95 hp,/5d hatch), κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο (leasing), κε δηθαίσκα 
εμαγνξάο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη θξηηήξην 
θαηαθχξσζε  ηελ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά εθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέ 
πξνδηαγξαθέο απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Η πξνκήζεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 
δηεχζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑΚ γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

Η ρξήζε ησλ νρεκάησλ ζα θαιχςεη αλάγθεο κεηαθνξάο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ηκεκάησλ θαηαλαισηψλ χδξεπζεο– 
απνρέηεπζεο θαη Η/Μ εμνπιηζκνχ, κέηξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηαθνπή πδξνκέηξσλ, ειέγρνπο κεηά απφ αηηήζεηο 
δεκνηψλ, επηβιέςεηο θαη ζπληεξήζεηο απνθαηαζηάζεσλ βιαβψλ, επεθηάζεηο δηθηχσλ θαη άιιεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. 

Η αλάγθε πξνθύπηεη δηόηη ε εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ, ηεο κέηξεζεο πδξνκέηξωλ θαζώο θαη ε απνθαηαζηάζεηο 
βιαβώλ Η/Μ εμνπιηζκνύ, γίλεηαη πιένλ από πξνζωπηθό κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο θαη όρη από 
εξγνιάβνπο. 

Επίζεο έρνπλ απνζπξζεί πέληε νρήκαηα από ηνλ ζηόιν νρεκάηωλ ηεο επηρείξεζεο θαη ν ιφγνο πνπ έπξεπε λα 
απνζπξζνχλ ηα παξαπάλσ νρήκαηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
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ηερλνινγηθά απαμησκέλσλ νρεκάησλ ήηαλ δαπαλεξή θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηελ ππεξεζία είρε  θαηαζηεί αζχκθνξε 
ιφγσ παιαηφηεηαο. 

Η δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο) ιφγσ ηνπ δχζβαηνπ ηνπ εδάθνπο 
θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ηεηξαθίλεζεο ζηα νρήκαηα πξνο πξνκήζεηα. 

Η επηινγή ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζωζεο (leasing), πξνηείλεηαη ωο ε πιένλ ζπκθέξνπζα ζπγθξηλόκελε κε ηελ 
απεπζείαο αγνξά, επεηδή αζξνηζηηθά ην θόζηνο αγνξάο ηνηο κεηξεηνίο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε ε νπνία εληφο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, ηα 
ηέιε θπθινθνξίαο, ην θφζηνο απφ ηπρφλ βιάβεο, ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αιιαγήο ειαζηηθψλ, παξνρή νδηθήο 
βνήζεηαο θαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα (ην κεληαίν κίζζσκα εθπίπηεη 100% σο δαπάλε) 

Ο ρξφλνο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36)  κήλεο ή ηξία (3) έηε. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο καθξνρξφληαο κίζζσζεο κε δηθαίσκα εμαγνξάο ππνινγίδεηαη ζε 49.680,00 € πξν ΦΠΑ 
θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

α β γ δ ε ζη δ 

έηνο 
Μήλεο 

Μίζζσζεο 
Πνζφηεηα 
νρεκάησλ 

Μεληαίν κίζζσκα αλά 
φρεκα ζε € ρσξίο θπα 

Σίκεκα εμαγνξάο 
αλά φρεκα ζε € 

ρσξίο θπα 

χλνιν ζε € 
ρξνλνκίζζσζεο 

ρσξίο θπα 
(β*γ*δ) 

χλνιν ζε € 
εμαγνξάο 

ρσξίο θπα 
(γ*ε)  

2018 6 

3 404,00 

- 7.272,00 

- 2019 12 - 14.544,00 

2020 12 - 14.544,00 

2021 6 2.016,00 7.272,00 6.048,00 

Μεξηθφ  ζχλνιν ρσξίο ΦΠΑ 43.632,00 6.048,00 

Γεληθφ ζχλνιν ρσξίο ΦΠΑ 49.680,00 

ΦΠΑ 24% 11.923,20 

χλνιν κε ΦΠΑ 61.603,20€ 

 

Η αλάιεςε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 3 νρεκάησλ ζα αλέιζεη ζπλνιηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο (3 έηε) ζε 49.680,00€ πιένλ ΦΠΑ εθ ησλ νπνίσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζα είλαη 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ. 

Η πίζησζε γηα ην έηνο 2018 έρεη δεζκεπηεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ρξήζεο ηνπ έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηνλ ΚΑΔ 13.01 κε ηίηιν: (Πξνκήζεηα νρεκάησλ). 

ε θάζε έλα απφ ηα έηε 2019 θαη 2020 ην εηήζην θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζε  14.544,00€ (πιένλ ΦΠΑ) θαη θαηά ην έηνο 
2021 ην θφζηνο ζα αλέιζεη ζε 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ κίζζσζε θαη 6.048,00€ γηα ην ηίκεκα εμαγνξάο. 

Οη πηζηψζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ ζα εγθξίλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 

Η καθξνρξφληα κίζζσζε κε δηθαίσκα εμαγνξάο πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή εθφζνλ ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV): 70340000-6(Τπεξεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο) θαη (CPV): 34100000-8 –(Απηνθίλεηα νρήκαηα). 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 ην άξζξν 22, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4483/17 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ, 327 θαη 330 
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 Σελ 0144/05-07-2018  έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

 Σελ αλάγθε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηηο δαπάλεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3775/2009,άξζξν, 21,(ΦΔΚ  122/Α), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ, ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε εμνπιηζκφ 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ, κε  ζπκβάζεηο  ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο (leasing) θαη  θπξίσο  κε  

ζπκβάζεηο  ιεηηνπξγηθήο  ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο, κε  ηηο νπνίεο, θαηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

παξέρεηαη ζηα σο άλσ πξφζσπα ην δηθαίσκα ηεο αγνξάο ή ηεο αλαλέσζεο ηεο κίζζσζεο. 

 ηελ Τ.Α.  6400/2060/1984  (ΦΔΚ  387/Β)  «Γηαδηθαζία  αγνξάο  δηάζεζεο  ζέζεο άξζεο θπθινθνξίαο 

απηνθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α.3715/19788/1999 (ΦΔΚ 1864/Β) ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «ηελ παξ. 3 ηνπ Κεθ. Α ηεο 6400/2060/1984 (ΦΔΚ 387/Β) απφθαζεο πξνζηίζεηαη ηέηαξην 

εδάθην σο εμήο:  Έγθξηζε επίζεο απαηηείηαη θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε θάζε ζχκβαζεο  ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο  

εθφζνλ επηηξέπεηαη  ηέηνηα  ζχκβαζε  απφ  ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  1665/1986  (ΦΔΚ  194/Α)  «πκβάζεηο  ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» 

 

 

ΑπνθΪζηζε θαηΪ πιεηνςεθέα  
 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ  δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο  κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα  κε  
ηα ηεχρε  θαη  ηνπο  ινηπνχο  φξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο  κε  ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  
ΜΔΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  ΜΔ  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζεο), πξνυπνινγηζκνχ 49.680,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε πνιπεηνχο δέζκεπζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 3 νρεκάησλ πνπ ζα αλέιζεη 
ζπλνιηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (3 έηε) ζε 49.680,00€ πιένλ ΦΠΑ εθ ησλ νπνίσλ: 
 

α) ην πνζφ  ησλ 7.272,00€, ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ρξήζεο ηνπ έηνπο 
2018 ζηνλ Κ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ), 
θαιχπηνληαο ηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο 2018 
β) ζε θάζε έλα απφ ηα έηε 2019 θαη 2020 ην εηήζην θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζε  14.544,00€ (πιένλ 
ΦΠΑ) θαη  
γ) θαηά ην έηνο 2021 ην θφζηνο ζα αλέιζεη ζε 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ κίζζσζε θαη ζε 
6.048,00€ γηα ην ηίκεκα εμαγνξάο. 

 
Οη πηζηψζεηο ησλ εηψλ 2019, 2020 θαη 2021 κε  ηελ  έλαξμε  ησλ  επφκελσλ  νηθνλνκηθψλ  εηψλ,  
πνπ  αθνξνχλ  ηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο ζα εθδνζνχλ θαη ζα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη 
θαη‟ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαηά 
ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 
ησλ εηψλ απηψλ. 
 

 Γεζκεχεη ηελ δαπάλε πνζνχ ησλ  9.017,28€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 
θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο 
Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ), φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε γηα ην 
έηνο 2018. 
 

 Φεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
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 Γίλεη εληνιή ε απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 
Γεληθή Γηεχζπλζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Ννκνχ Κηιθίο, γηα ηελ Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 

Μεηνςήθεζε ν Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ  δηφηη ηα ηεχρε θέξνπλ σο ζπληάθηε ηνλ 

απνζεθάξην - πδξαπιηθφ ν νπνίνο δελ ζπλέηαμε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο επηπιένλ δε ζρεηηθή κειέηε δελ 

ζπληάρζεθε νχηε απφ ηελ Σερληθή νχηε ηελ Γηνηθεηηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ θαη είλαη άγλσζηνο ν ζπληάθηεο. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-229/05-07-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

 
ΑλαζηαζηΪδνπ ΔιΫλε  
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: (Αξηζκφο 
ΜειΫηεο: Π 22/21-05-2018) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΜΔΧ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  
ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 
ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» 

Κ.Α.Δ: 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

13.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ),  

(ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ), 

49.680,00 € (ΠιΫνλ Φ.Π.Α.) 

ΚΧΓΗΚΟ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ 
ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΤΜΒΑΔΧΝ (CPV) : 

34100000-8 –(Απηνθίλεηα νρήκαηα)- 
[66114000-2]-Τπεξεζέεο ρξεκαηνδνηηθάο 
κέζζσζεο). 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ) 

 

 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

ηελ κε δηαδηθαζέα ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκάζεηα: 

 

 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΜΔΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 
ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016
 (Α‟147) θαη  β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη 

 

θαιεέ 

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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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 1
Ο
 ΥΛΜ.ΚΗΛΚΗ-ΞΖΡΟΒΡΤΖ 

Πφιε ΚΗΛΚΗ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 61100 

Σειέθσλν 2341029330 

Φαμ 2341029320 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  Info@deyak.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.deyak.gr  

 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε 

 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.deyak.gr 

β) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δέδνο δηαδηθαζέαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα γίλεη κε  πνιπεηή αλάιεςε θαη ζα βαξχλεη γηα ην έηνο 2018 ηνλ θσδηθφ ΚΑΔ.  
13.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ), εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ φπνπ ππάξρεη  ζρεηηθή πίζησζε ηνπ Φνξέα. 

 Αληίζηνηρεο  πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ  γηα ηα επφκελα έηε.   

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα  ηξηψλ (3) λέσλ νρεκάησλ κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο 
(operating leasing), γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο 
ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ.  
Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 
δηεχζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑΚ γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
Ζ ρξήζε ησλ νρεκάησλ ζα θαιχςεη αλάγθεο κεηαθνξάο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ηκεκάησλ θαηαλαισηψλ χδξεπζεο 
– απνρέηεπζεο θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, κέηξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηαθνπήο πδξνκέηξσλ, ειέγρνπο κεηά απφ 
αηηήζεηο δεκνηψλ, επηβιέςεηο θαη ζπληεξήζεηο απνθαηαζηάζεσλ βιαβψλ, επεθηάζεηο δηθηχσλ θαη άιιεο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) : 70340000-6 (Τπεξεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο) θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ (CPV): 34100000-8 –(Απηνθίλεηα 
νρήκαηα). 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 61.603,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 49.680,00  ΦΠΑ 24%: 11.923,20). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε 36 κήλεο ή ηξία έηε. 

mailto:Info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην έγγξαθν Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, 
(ρακειφηεξε ηηκή) εθφζνλ ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην  

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. 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 Ηιεθηξνληθνχ 
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 άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

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 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” 

ηελ Τ.Α.  6400/2060/1984  (ΦΔΚ  387/Β)  «Γηαδηθαζία  αγνξάο  δηάζεζεο  ζέζεο άξζεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ηνπ 
Γεκνζίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α.3715/19788/1999 (ΦΔΚ 1864/Β) 

ηνπ  άξζξνπ  2  παξ.  1  ηνπ  Π.Γ.  370/1995  «Πξνζαξκνγή  ηεο  Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην». 

Σνπ άξζξνπ 21 Ν.3775/2009 ΦΔΚ 122/Α «Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» 

ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο

 
 

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. 

Σν κε αξ. ΑΓΑΜ: 18REQ003169300/2018 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Σ.Τ. 

Σνπ Ν 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΦΔΚ 191/23-8-1980).  

Σελ ππ‟ αξηζ. 14-229/05-07-2018 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε θαη ε 
αλάιεςε πνιπεηνχο δέζκεπζεο  θαη ε ππ‟ αξηζκφ 0144/05-07-2018 έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

Ζ ππ‟ αξηζκφ Απφθαζε___ ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κηιθίο πεξί έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
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1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, νδφο  1
ν
 ρικ.Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, ηελ ……………, ψξα 

10:00  (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
δειαδή ..../....../........θαη ψξα .......... 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο. Ζ 
απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζέεπζε  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Σνπηθφ Σχπν:  

«Ζκεξεζία  εθεκεξίδα Πξσηλή ηνπ Κηιθίο».  

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑΚ. 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL)   : 
www.deyak.gr   ζηελ δηαδξνκή : ΝΔΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ► ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 2018. 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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. 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

17 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε (ΑΓΑΜ ....)  

18 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,  

19 Σερληθή Πεξηγξαθή,  

20 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyak.gr/
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21 Φχιιν πκκφξθσζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

22 Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο,  

23 Έληππν Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο Γεκνπξάηεζεο. 

24 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

25 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο : 
www.deyak.gr  ζηελ δηαδξνκή : ΝΔΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ► ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 2018. 

 Γηα λα ππνβΪιινπλ φκσο πξνζθνξΪ νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξΫπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεΪλ ην Ϋληππν ηεο 
Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο πνπ ζα Ϋρεη ηελ πξσηφηππε ζθξαγέδα ηεο ππεξεζέαο , απφ ηα θεληξηθΪ γξαθεέα 
ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο  εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 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.   

 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  αξγφηεξν 3 εκέξεο πξηλ  ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ 
έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηξείο(3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ 
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Σπρφλ ελζηάζεηο 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). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 
αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

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. 

http://www.deyak.gr/
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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 θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 
ησλ εγγξάθσλ απηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

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

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 4.1. 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 εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 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 (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  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 θαη 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, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) 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 I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο 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. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

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

 
  

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/2016).  
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2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 
απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ 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). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε 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: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

2.2.3.2.  Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ 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. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη 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.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ 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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη 
έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(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 ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 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 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 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 
23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ 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) εάλ 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.  

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. θαη 2.2.3.4 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, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, 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. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
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Κξηηάξηα Δπηινγάο  

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 
άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 ηεο παξνχζεο, 
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΣΔΤΓ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

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:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 

2.2.5.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4 θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ 
ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,  νη 
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ 
φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 
2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο 
κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 
δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2.β, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη 
ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, 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 ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 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 ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 
ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 
ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο 
επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
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Β.5. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.6. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, γηα ηελ απφδεημε 
φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ 
απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/2016. 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ηεχρε  ηεο Γηαθήξπμεο , γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

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. ηελ 
πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 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 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ 
ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 
 
2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ 

ηνπ ….. 

γηα ηελ πξνκάζεηα: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΜΔΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  ΜΔ 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» 

κε αλαζΫηνπζα αξρά ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (ΓΔΤΑΚ) 

θαη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ….. 

2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία 
αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή  έλσζεο), 
δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail  ).  

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
2.4.3  
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β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο . 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 
2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην πξσηφθνιιν 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο. 

2.4.2.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο 
ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ 
παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.

. 

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

2.4.2.7. 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. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο»  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.5.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  
ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

β)ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 
ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη 

γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο, θαηά ην άξζξν 93 
πεξ.δδ ηνπ λ.4412/2016. 

δ) Τπεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα φηη: i) έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΜΔΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΧΖ (LEASING),  ΜΔ 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» ii) Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά 
έρεη δηάξθεηα ηζρχνο θαη ηνλ δεζκεχεη ζηνλ δηαγσληζκφ, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, iii) o ρξφλνο παξάδνζεο ησλ δεηνπκέλσλ νρεκάησλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο δελ ζα μεπεξλάεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (β), γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ηελ ππεχζπλε δήισζε 
πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο 
απηήο. 
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2.4.4 ΦΪθεινο «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν πξνζθέξσλ ζα θαηαζέζεη εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν ην θχιιν ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.5 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί 
δσξεάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη  ζα θέξεη  ηελ πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο 
ππεξεζίαο. 

Σν έληππν πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν. 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ κίζζσζε θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ην 
θφζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ην θφζηνο έθδνζεο πηλαθίδσλ θαζψο 
θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα λα ηεζνχλ ηα νρήκαηα ζε θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο 
επζχλεηαη επίζεο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ έλαληη θάζε θηλδχλνπ.

  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα  ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

.
 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην έγγξαθν πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.6 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ . 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

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 θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά, 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 θνξείο. 

2.4.7 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε 
θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο 
πξνζθνξάο), 2.4.5. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ) , 2.4.6. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,  
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β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε 
ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο 
παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο 
απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ θαθΫισλ πξνζθνξΪο  

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 ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε 
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 
πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην 
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή 
κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί 
φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 
θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο 
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε 
νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. 
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Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΚ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο 

 

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 δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 2.2.5.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην 
πξσηφθνιιν. 
 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 
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, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 
επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, 
εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 (θξηηήξηα επηινγήο) ηεο 
παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο 
νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  ην Σ.Δ.Τ.Γ.,  

φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ά δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ά δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία 
πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν 
ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 3.4 ΔλζηΪζεηο  

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 
άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έ λζηαζεο ε νπνία 
κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 
αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.   Με 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 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 απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα 
ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
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. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 
β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.Σν 
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 

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. 
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

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

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή  απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ εηδψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά,  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη  λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο, 
θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ην θφζηνο έθδνζεο 
πηλαθίδσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα λα ηεζνχλ ηα νρήκαηα ζε θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη επίζεο γηα ηελ αζθάιηζή ησλ νρεκάησλ έλαληη θάζε θηλδχλνπ. 

4.4 Τπεξγνιαβέα 

4.4.1. 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.  

4.4.2. 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, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 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 ηεο 
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ 
σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5.2 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.  

4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ 
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4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 
ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ 
ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκάο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Φνξέα κε βάζε ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 
πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ 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. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη 
(άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'). 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά 
ππέξ ΟΓΑ. 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 
απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ 
θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη κε βάζε ηνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ 
πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο 
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ 
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εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα 
ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην 
γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 
Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 
επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη 
ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ 
πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 
πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ 
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 
5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε 
ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ζ πκβαηηθή πξνζεζκία παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, ν ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη λα είλαη ν ζπληνκφηεξνο 
δπλαηφο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 
ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ 
πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 
ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 
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6.2.1. H παξαιαβή ησλ νρεκάησλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ 
λφκνπ. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (– νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ 
πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ  εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή 
δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πέληε 
εκεξψλ. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε 
θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ 
θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο 
ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή 
ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη 
σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ 
έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ 
άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4 ΔγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα πξνκάζεηαο  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε 
θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά 
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πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη 
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 Κηιθίο,___/___/2018 
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Απεπζεέαο αλΪζεζε ηεο ππεξεζέαο «Γηαλνκά Δηδνπνηεηεξέσλ Ύδξεπζεο Γ.Δ. Κηιθέο», 
πξνυπνινγηζκνχ : 4.800,00€ πιΫνλ Φ.Π.Α. , (Άξζξν 328. ηνπ Ν. 4412/2016 ).  
 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγν θαη Γηεπζπληή 
Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο 
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο Γ.Δ. Κηιθίο», πξνυπνινγηζκνχ : 4.800,00€ 
πιένλ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 12-196/12-6-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο: «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο  Γ.Δ. Κηιθίο», πξνυπνινγηζκνχ : 4.800,00 € πιένλ 
Φ.Π.Α., απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ 
νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ 
απηφ. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε θαη 
ηελ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε ηα 
παξαθάησ απνδεηθηηθά: 

1. Σελ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 2097/2-7-2018 πξνο ηελ εηαηξία HORIZON 

PROMOTION 

2. Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 2098/2-7-2018 πξνο ηελ εηαηξία ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΩΝ. 

ΘΔΟΦΗΛΟ 

 ηηο παξαπάλσ πξνζθιήζεηο αληαπνθξίζεθαλ θαη θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη εμήο νηθνλνκηθνί θνξείο: 

1. Ζ εηαηξία HORIZON PROMOTION ηελ νηθνλνκηθή πξνζθξνξά κε ΑΠ 2125/3-7-2018  

πληάρζεθε 

 
 
 

Θεσξήζεθε 

 
 

Αβξακίδεο Ζιίαο 
 
 

Γ. Γηεπζπληήο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
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2. Ζ εηαηξία ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΩΝ. ΘΔΟΦΗΛΟ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθξνξά κε ΑΠ 2124/3-7-2018  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγέζηεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ Γ, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε πνπ αλέιαβαλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 

 

1ε   «ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΧΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΔΡΝΔΣ-ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΝΣΤΠΧΝ-
ΦΡΑΓΗΓΔ » 

πξνζθνξΪ 0,10 € (ΠιΫνλ Φ.Π.Α.) ην ηεκΪρην 

 
 
Fax:2341022216 

 

2ε   «ΖΟRIZON PROMOTION ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΝΣΤΠΧΝ-ΔΚΣΤΠΧΖ ΦΤΛΛΑΓΗΧΝ-ΠΡΟΧΘΖΖ 
ΔΠΔΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

 πξνζθνξΪ 0,115 € (ΠιΫνλ Φ.Π.Α.) ην ηεκΪρην 

 

e-mail horizonpromotion2@gmail.com 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ν ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΧΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ-ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΝΣΤΠΧΝ-ΦΡΑΓΗΓΔ κε  νηθνλνκηθή πξνζθνξά 0,10 € (πιένλ ΦΠΑ) ην ηεκάρην . 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε: 

- ηελ 12-196/12-6-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή 

Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο  Γ.Δ. Κηιθίο», πξνυπνινγηζκνχ : 4.800,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 330 παξάγξαθνο 3 

- ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Πξφζθιεζεο 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηα εμήο ζηνηρεία: 
επσλπκία «ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΧΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ»,  

 Έδξα : Καξανιή Γεκεηξίνπ 1, Κηιθίο,  

ΑΦΜ : 120051080  

Γ.Ο.Τ. : Κηιθίο,   

mailto:horizonpromotion2@gmail.com
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Δπηθνηλσλκία: ηειέθσλν: 23410 22206, email: info@multipoint.gr 

Αληηθείκελν ζχκβαζεο: Γηαλνκή ησλ ινγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο 

Αμία ζχκβαζεο: 4800,00€, πιένλ ΦΠΑ 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο: Ζ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη 0,10 € (πιένλ ΦΠΑ) ην ηεκάρην  

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 5.952,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.01 (ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΣΖΡΗΧΝ  ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 61.93.01  (ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΣΖΡΗΧΝ Γ.Δ.) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

1)  

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-230/5-7-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-231/5-7-2018 
 
Έγθξηζε ΜειΫηεο, ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη Ϋγθξηζε δαπΪλεο ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 2.520,00€ (πιΫνλ ΦΠΑ).   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 
2.520,00€ (πιένλ ΦΠΑ),  ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ελφο ειαζηηθνχ ζσιήλα απνθξαθηηθνχ 1‟‟ρ120m κε 

άθξα αξζεληθφ – ζειπθφ 1‟‟, γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 

80671 κάξθαο MERCEDES.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα 

ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο απνθξάμεηο  ηνπ δηθηχνπ  Απνρέηεπζεο θαη ησλ ζραξψλ. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 80671). 

mailto:info@multipoint.gr
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Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΔΛΑΣΗΚΟ ΧΛΖΝΑ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ 1‟‟Υ120m 

(Με άθξα αξζεληθφ ζειπθφ 

1‟‟). 

ΣΔΜ. 1 2.520,00 2.520,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
2.520,00 

Φ.Π.Α 24% 604,80 

ΤΝΟΛΟ 3.124,80 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.520,00  Δπξψ    

πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπλνιηθφ θφζηνπο 3.124,80 Δπξψ ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 2.520,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Σελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , 
πξνυπνινγηζκνχ 2.520,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Να πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε Πξφζθιεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  3.124,80 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 
2018. 
 



 

 

63 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ 
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-231/5-7-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-232/5-7-2018 

Έγθξηζε ΜειΫηεο, ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη Ϋγθξηζε δαπΪλεο ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνππνινγηζκνχ 115,00€ (πιΫνλ ΦΠΑ).   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνππνινγηζκνχ 
115,00€ (πιένλ ΦΠΑ),  ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 40592.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ 

Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 40592). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΟΛΑΡΟ ΝΔΡΟΤ 4CX ΣΔΜ. 1 115,00 115,00 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 
115,00 
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Φ.Π.Α 24% 27,60 

ΤΝΟΛΟ 142,60 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 142,60  Δπξψ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο.   

 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 115,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Σελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , 
πξνυπνινγηζκνχ 115,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Να πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε Πξφζθιεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  142,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 
2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ 
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-232/5-7-2018. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-233/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Έγθξηζε ΜειΫηεο, ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη Ϋγθξηζε δαπΪλεο ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 194,00€ (πιΫνλ ΦΠΑ).   

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 
194,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 60998.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο, δηαξξνέο θαη 

επεθηάζεηο  ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 60998). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΣΕΑΜΗ ΔΠΑΝΧ ΑΡΗΣΔΡΟ ΣΔΜ. 1 90,00 90,00 

2. ΚΟΛΛΑ ΣΕΑΜΗΟΤ ΣΔΜ. 1 12,00 12,00 

3 ΑΣΑΡΗ ΣΔΜ. 1 12,00 12,00 

4 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΜΔΑ ΣΔΜ. 1 12,00 12,00 

5 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΔΞΧ ΣΔΜ. 1 15,00 15,00 

6 ΠΔΗΡΟ ΚΟΤΒΑ ΔΜΠΡΟ ΣΔΜ. 1 18,00 18,00 
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7 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ. 1 11,00 11,00 

8 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ. 1 16,00 16,00 

9 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΚΟΝΣΟ 

ΣΔΜ. 1 8,00 8,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
194,00 

Φ.Π.Α 24% 46,56 

ΤΝΟΛΟ 240,56 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ 194,00  Δπξψ          
πιΫνλ Φ.Π.Α ζπλνιηθνχ θφζηνπο 240,56 Δπξψ ην νπνέν  ζα θαιπθζεέ απφ ηδένπο πφξνπο ηεο 
Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο. 
 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ» , πξνυπνινγηζκνχ 194,00€  (πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Σελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ» , 
πξνυπνινγηζκνχ 194,00€  (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Να πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε Πξφζθιεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  240,56€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 
2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ 
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 
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 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-233/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-234/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Έγθξηζε ΜειΫηεο, ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη Ϋγθξηζε δαπΪλεο ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» , πξνυπνινγηζκνχ 20,00€ 
(πιΫνλ ΦΠΑ).   

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ» , πξνυπνινγηζκνχ 20,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο 
εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα Ταινπίλαθα  γηα ηε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο πφξηαο 

εηζφδνπ ζην Σακείν ηεο . 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ελφο δηπινχ παινπίλαθα δηαζηάζεσλ 77Υ53cm ηεο 

πφξηαο εηζφδνπ ζην Σακείν ηεο ΓΔΤΑΚ. Ο παινπίλαθαο ζξπκκαηίζηεθε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη 

ρξήδεη άκεζεο αληηθαηάζηαζεο απηνχ γηα ηελ αζθαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Σακείνπ ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΓΗΠΛΟ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ 77Υ53cm   

ΣΔΜ. 1 20,00 20,00 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 
20,00 
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Φ.Π.Α 24% 4,80 

ΤΝΟΛΟ 24,80 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 20,00  Δπξψ          

πιένλ Φ.Π.Α θαη ζπλνιηθνχ θφζηνπο 24,80 Δπξψ ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ 
ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» , πξνυπνινγηζκνχ 20,00€  (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Σελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» , πξνυπνινγηζκνχ 20,00€  (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Να πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε Πξφζθιεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  24,80€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.05 (ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΓΡΑΦΔΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ 
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.07.01.05 (ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΓΡΑΦΔΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ 
πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-234/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-235/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Σξφπνο πιεξσκάο ΣΪηζε Γεκεηξένπ γηα ηελ εξγαζέα κε ηέηιν: «ΣνπνζΫηεζε αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο Γ2 Κηιθέο».   

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλ/λν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν πιεξσκήο Σάηζε Πνιπρξφλε γηα ηελ εξγαζία 
κε ηίηιν: «Σνπνζέηεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γ2 Κηιθίο», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

ΘΔΜΑ: «ΔλεκΫξσζε ζρεηηθΪ κε ηελ ηνπνζΫηεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο 60 ΖΡ ζηελ γεψηξεζε 
Κηιθέο κε ηελ νλνκαζέα Γ2 απφ Πνιπρξφλε ΣΪηζε» 

 
Με ην παξφλ ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 60 

ΖΡ ζηελ γεψηξεζε Γ2 Κηιθίο απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα, θαη φρη απφ ηελ επηρείξεζε . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 

πνπ είλαη αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη 

ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ 2018 (ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο)». πγθεθξηκέλα νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ είλαη: 

 
Σελ Παξαζθεπή 22-6-2018 έζηεηια παξαγγειία  κέζσ email ζηελ . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, λα καο 

πξνκεζεχζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη  ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 60 ΖΡ γηα ηελ γεψηξεζε Γ2 πνπ 

αθνξά ηελ πφιε ηνπ Κηιθίο. Ζ πδξνδφηεζε ηεο πφιεο απφ ηαπξνρψξη γίλεηαη απφ ηέζζεξεηο γεσηξήζεηο, 

φπνπ ηξεηο δνπιεχνπλ θαη κηα είλαη εθεδξηθή. Σν ππνβξχρην ηεο γεψηξεζεο Γ2 παξνπζίαζε πξφβιεκα 

νπφηε πιένλ δελ ππήξρε εθεδξηθή γεψηξεζε. Άξα ζε πεξίπησζε πνπ αθφκε κηα γεψηξεζε έβγαηλε εθηφο 

ιεηηνπξγίαο δελ ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί ε θαηαλάισζε ηεο πφιεο. 

 

Σελ Γεπηέξα  25-6-2018 έζηεηια πάιη email, δεηψληαο λα κνπ θαζνξίζεη επαθξηβψο ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ηελ εκέξα ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Δπίζεο ηνλ ελεκέξσζα φηη 

ζηελ γεψηξεζε Γ2 ππάξρεη θξεάηην δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,20 Υ 1,50 κέηξσλ, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά κηθξφ 

θαη δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηελ εμαγσγή ηνπ παιηνχ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Δπεηδή δελ είρα 

θσηνγξαθία απφ ηελ Γ2 ηνπ έζηεηια θσηνγξαθία απφ ηελ γεψηξεζε Γ4, ε νπνία έρεη παξφκνην θξεάηην. 

θνπφο ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα  δηαζέζεη ηα θαηάιιεια άηνκα θαη εξγαιεία ψζηε λα 

κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

ε απάληεζε ηνπ email πνπ έζηεηια ηελ Γεπηέξα 25-6-2018, ν αλάδνρνο, θαη αθνχ είδε ηελ θσηνγξαθία 

πνπ έζηεηια, κνπ απάληεζε ηελ ίδηα εκέξα,  φηη ε αληιία ζα παξαδνζεί ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ ηελ Σξίηε 

26-6-2018, αιιά γηα λα γίλνπλ νη εξγαζίεο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ζα έπξεπε πξψηα  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λα 

γθξεκίζεη ην θξεάηην ζηελ γεψηξεζε Γ2, δηφηη ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, θαη κεηά ζα 

πξνρσξήζεη ζηηο εξγαζίεο. 
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ηελ  αλαιπηηθή δηαθήξπμε  ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ζην άξζξν 29,  αλαθέξεηαη φηη ν αλάδνρνο, νθείιεη 

λα έρεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαγξάθεηαη: 

 

«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». Άξα ν αλάδνρνο εάλ ήζειε λα ραιάζεη 

ην θξεάηην ζα έπξεπε λα ην θάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη φρη λα ην δεηάεη απφ ηελ ΓΔΤΑΚ.» 

Δπίζεο ε δηαθήξπμε ζην άξζξν 28 αλαθέξεη:  

«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 δηθαίωκα λα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα ηωλ 
παξαγγειζέληωλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ ζε  άιιν πξνκεζεπηή. 

Η 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 παξαγγειίαο 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. Η 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.»  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηελ Γεπηέξα 25-6-2018 ηειεθψλεζα ηνλ Πνιπρξφλε Σάηζε, λα κεηαβεί ζηελ 

γεψηξεζε Γ2, λα δεη ην αληιηνζηάζην, θαη αλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη 

ηνπνζέηεζεο. Όλησο ν Πνιπρξφλεο πήγε ζηελ γεψηξεζε Γ2, είδε ην θξεάηην ηεο γεψηξεζεο θαη κνπ 

απάληεζε φηη ηελ Σεηάξηε 27-6-2018 κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κε θφζηνο 700 € ζπλ ΦΠΑ 24%. 

Πιεξνθνξηαθά αλαθέξσ φηη, ην θφζηνο κε βάζε ηελ ζχκβαζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 670 € ζπλ ΦΠΑ 24%. 

Δπεηδή ε επηπιένλ δηαθνξά ήηαλ κηθξφ πνζφ, θαη ιφγσ ηνπ ξίζθνπ   λα παξακέλνπκε δίρσο εθεδξηθή 

γεψηξεζε γηα ηελ πφιε ηνπ Κηιθίο, ζπκθψλεζα καδί ηνπ θαη ηνπ είπα λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο εξγαζίεο 

εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

Ζ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ καο παξέδσζε ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ ηελ Σξίηε 26-

6-2018, θαη ηελ Σεηάξηε 27-6-2018 ην ζπλεξγείν ηνπ Σάηζε Πνιπρξφλε παξέιαβε ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

απφ ηελ ΓΔΤΑΚ θαη κέρξη ην απφγεπκα ζηηο 17:00 νινθιήξσζε  ηηο εξγαζίεο, νπφηε  ην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο γεψηξεζεο  Γ2 κπήθε ζε ιεηηνπξγία. 
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Δπίζεο ηελ Γεπηέξα 25-6-2018, κεηά ηελ απάληεζε ηνπ αλαδφρνπ . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, φηη δελ ζα 

εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο, έζηεηια email ζηνλ θ. Αβξακηδε Ζιηα θαη ζηνλ θ. Παξαγην Ησάλλε δεηψληαο ηα 

παξαθάησ : 

« ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζχκβαζεο, πξνκεζείσλ είηε ππεξεζηψλ δελ αληαπνθξηζεί εγθαίξσο γηα 

ηελ πινπνίεζε κηαο παξαγγειίαο, θαη ζηα ηεχρε δηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη νηη ε ΓΔΤΑΚ κπνξεί λα 

παξαγγείιεη ηα πξντφληα είηε ηηο ππεξεζίεο απφ ηξίηνπο, παξαθαιψ φπσο κνπ θαζνξίζεηε ηνλ ηξφπν  

κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε πιεξσκή ζε ηξίην πξνκεζεπηή. 

 

Δάλ απαηηείηαη απφθαζε  Γ.. θαη εάλ απαηηείηαη λα γξαθεί απφθαζε αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα είηε ηελ 

ππεξεζία ζε ηξίην πξνκεζεπηή. Καζψο θαη ζε πνηνλ ζα εθδνζεί ην δειηίν απνζηνιήο θαη ην ηηκνιφγην. 

Δπίζεο κε πνηφ ηξφπν ζα γίλεη ε παξαθξάηεζε ηνπ επηπιένλ πνζφ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο.» 

 

Απάληεζε φκσο γηα ην παξαπάλσ δελ πήξα απφ θαλέλαλ.  

Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ελεκέξσζα πξνθνξηθά ηνλ γεληθφ 

Γηεπζπληή ηελ Γεπηέξα 25-6-2017, θαη κνπ απάληεζε λα κειεηήζσ ηη αλαθέξεη ν λ. 4412/2016 θαη επίζεο ηη 

αλαθέξεη ε δηαθήξπμε θαη λα πξάμσ αλαιφγσο.  

Με ην παξφλ δεηψ λα γξαθεί απφθαζε αλάζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζηνλ Σάηζε Πνιπρξφλε θαη ε 

δηάθνξα ησλ 30 € λα παξαθξαηεζεί απφ ηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 

 

Δπεηδά δελ κπνξψ λα ξηζθΪξσ λα κελ Ϋρεη λεξφ κηα νιφθιεξε πφιε, ςΪρλνληαο ηη πξΫπεη λα θΪλσ, θαη ε 
δηαθνξΪ ησλ 30 € εέλαη αζάκαληε ζπγθξηλφκελε κε ηα πνζΪ πνπ δαπαλεέ εηεζέσο ε ΓΔΤΑΚ γηα αληιεηηθΪ 
ζπγθξνηάκαηα, δάηεζα απφ  ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηνλ ΣΪηζε Πνιπρξφλε,  λα 
πξνρσξάζεη ζηηο εξγαζέεο φπσο αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ. 
 
 
 
 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλνπ. 

 
 Δγθξίλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΣΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» κε Α.Φ.Μ. : 

062315236, Έδξα: ΒΗΠΑ Πνιπθάζηξνπ, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 868,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α), ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ «. ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ», φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 29 ηεο Γηαθήξπμεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ππνβξχρησλ 
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θηλεηήξσλ 2018 (ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο)», θαζψο  ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίζεθε κεηά ηελ 
παξαγγειία γηα ηελ εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο ππεξεζηψλ.  

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-235/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 

 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-236/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Άζθεζε ά κε ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο κε αξηζκφ 74/2018 (δηαηαγά πιεξσκάο ΛΑΕΑΡΗΓΖ 
ΚΧΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ, πνζνχ 2.838,36€). ηνπ εηξελνδηθεένπ Κηιθέο.   

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

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

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

Α) Σελ απφθαζε 74/2018 ηνπ εηξελνδηθείνπ Κηιθίο 
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Β) Σελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηακΪηηνπ Καληαξηδά γηα Ϊζθεζε ά κε ελδέθσλ 
κΫζσλ θαηΪ ηεο κε αξηζκφ 43/2018 δηαηαγάο πιεξσκάο πνπ θνηλνπνηάζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζηηο 
2-7-2018 θαη Ϋρεη σο εμάο: 

                                                          

ΘΕΜΑ: “Απόθαζε γηα άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ (αλαθνπήο) θαηά ηεο ππ΄ 
αξ. 74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο”. 

                   
 
                                                                                              Κιλκίς, 2-7-2018 

 
ηηο 29-6-2018 θνηλνπνηήζεθε ζηε ΔΕΤΑ  Κηιθίο αληίγξαθν εμ απνγξάθνπ ηεο ππ΄ αξ. 

74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο, πνπ εμεδόζε θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ 
Θεόθηινπ Λαδαξίδε κε ΑΦΜ 120051080/ΔΟΤ Κηιθίο. Η επίδνζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
επηηαγή πξνο εθηέιεζε, ην δε επηηαζζόκελν πνζό αλέξρεηαη ζε 3.108,83 επξώ 

πεξηιακβάλνληαο θεθάιαην 2.838,26 θαη δηάθνξα λόκηκα δηθαζηηθά έμνδα θαη 
επηδηθαζζέληεο ηόθνπο, πνπ ζα πξέπεη λα εμνθιεζνύλ λνκηκνηόθσο από επηδόζεσο ηεο 

Δηαηαγήο.  
Από ηελ έξεπλα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηέζεθαλ εηο γλώζηλ κνπ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 
Η αηηία γηα ηελ νπνία εμεδόζε ε αλσηέξσ Δηαηαγή πιεξσκήο αθνξά νθεηιόκελε ακνηβή 

γηα ηελ ππεξεζία “δηαλνκή εηδνπνηεηεξίσλ ζηε Δ.Ε. Κηιθίο”   βάζεη ηεο ππ΄αξ. 
πξση.1057/12-4-2018 ζύκβαζεο. 

Η ππεξεζία παξαζρέζεθε θαιώο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από Φεβξνπάξην κέρξη 
Απξίιην 2018 όπσο πξνθύπηεη από ηηο ππ΄αξ. πξση.1233/27-4-2018 θαη 1413/11-5-2018 
βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη εμεδόζεζαλ ηα αλάινγα ηηκνιόγηα πνπ παξειήθζεζαλ 

από ηελ Τπεξεζία άλεπ επηθπιάμεσο ή δηακαξηπξίαο, δεδνκέλνπ όηη ηα πνζά ησλ 
ηηκνινγίσλ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ παξαζρεζείζα θαη βεβαησζείζα ππεξεζία.  

Γηα ηππηθνύο ιόγνπο, δελ ήηαλ δπλαηό λα ζπληαρζεί θαη ζεσξεζεί ρξεκαηηθό έληαικα 
πιεξσκήο θαη ν αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα έθδνζε Δηαηαγήο πιεξσκήο, θαζόηη ε 
πξνπεξηγξαθείζα απαίηεζή ηνπ ήηαλ βεβαία, εθθαζαξηζκέλε θαη απνδεηθλπόηαλ από 

ελππόγξαθεο βεβαηώζεηο ηεο Τπεξεζίαο.  
Επεηδή από ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηδίσο α)από ηε 

ζύκβαζε, β)από ηα ηηκνιόγηα πνπ θέξνπλ ελππόγξαθε βεβαίσζε παξαιαβήο από αξκόδην 
ππάιιειν ηεο ΔΕΤΑΚ, θαη γ) ηδίσο από ηηο ππ΄αξ. πξση.1233/27-4-2018 θαη 1413/11-5-

2018 βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ από ηνλ αηηνύληα ζην Δηθαζηήξην, 
πξνθύπηεη αθελόο όηη παξαζρέζεθαλ θαλνληθώο θαη εκπξνζέζκσο νη ζπκθσλεζείζεο 
ππεξεζίεο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία πεξί ηνπ αληηζέηνπ γξαπηή δηακαξηπξία ηεο Τπεξεζίαο. 

Καηά ζπλέπεηα ε ΔΕΤΑΚ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ αληίδηθν ηε ζπκθσλεζείζα ακνηβή γηα 
ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο πνπ εθπιήξσζε  όπσο θαζνξίδεηαη ζηε Δηαηαγή Πιεξσκήο.  

Επίζεο ε ΔΕΤΑΚ νθείιεη λα θαηαβάιεη θαη ηα λόκηκα παξεπόκελα θνλδύιηα ηόθσλ θαη 
δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζηα νπνία εμαλαγθάζζεθε λα ππνβιεζεί ν αηηώλ, κε εμαίξεζε ην 
θνλδύιην ππό ζηνηρείν γ' ηεο επηζπλαπηόκελεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε, πνπ αλέξρεηαη ζε 

100 επξώ θαη αθνξά ακνηβή δηθεγόξνπ γηα ζύληαμε επηηαγήο θαη λνκηθή ζπκβνπιή. Σν 
παξαπάλσ θνλδύιην ππεξβαίλεη ηα λόκηκα όξηα θαζώο ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα 

Δηθεγόξσλ (Ν.4194/2013) νξίδεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ζην ζύλνιν ηεο δηθαζηηθήο 
δαπάλεο, όπσο απηή επηδηθάζηεθε από ην δηθαζηήξην, ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
νξίζζεθε ζε πνζό 64 επξώ. Επνκέλσο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε ακνηβή γηα ζύληαμε 

επηηαγήο θαη λνκηθή ζπκβνπιή ζε πνζό 64 επξώ. Όκσο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν δελ 
δύλαηαη λα αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο Δηαηαγήο Πιεξσκήο θαη΄άξζξν 632 ΚΠνιΔ γηα ηελ 

νπνία ππάξρεη πξνζεζκία 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε, αιιά πξνβιέπεηαη 
αλαθνπή θαηά ηεο εθηειέζεσο θαη΄άξζξα 933 επ ΚΠνιΔ, ε νπνία κπνξεί λα αζθεζεί, είηε 
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κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο επηηαγήο, είηε κέζα ζε ζαξάληα πέληε 
(45) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο θαηάζρεζεο, εθόζνλ ζα πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ ε 

δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο. Γη΄απηό δελ είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε άζθεζε αλαθνπήο θαηά 
ηεο εθηέιεζεο, αιιά θαη΄αξράο δύλαηαη λα ξπζκηζηεί θαηόπηλ εμώδηθεο ζπλελλόεζεο κε 

ηνλ αληίδηθν, ώζηε λα ηνπ θαηαβιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ηων 3.072,83 εσρώ αληί ηνπ 
αξρηθώο επηηαζζνκέλνπ. Εθόζνλ απηόο δελ απνδερζεί ηελ θαηαβνιή ηειηθνύ πνζνύ 
κεησκέλνπ θαηά ην θνλδύιην ηεο ακνηβήο γηα ζύληαμε επηηαγήο θαη επηζπεύζεη εθηέιεζε 

γηα πνζό 36 επξώ, ηόηε ε Επηρείξεζε ζα έρεη επαξθή πξνζεζκία λα αζθήζεη αλαθνπή  
άξζξνπ 933 ΚΠνιΔ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε θύξηα αμίσζε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε λόκηκε θαη βάζηκε, 
ζα πξέπεη δε λα εμνθιεζεί ν αλάδνρνο, θαζόηη ηπγράλεη ππνρξεσηηθή δαπάλε 
θαη΄αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 158, παξ.1, ζηνηρείν ηζη' Ν.3463/2006 

θαη δύλαηαη λνκίκσο λα επηδηθαζζεί ε απαίηεζε ζην δηθαηνύρν από ηα Δηθαζηήξηα. 
Επίζεο δελ δηαπηζηώζεθε θαλέλα λνκηθό ή πξαγκαηηθό ζθάικα, είηε ηεο Δηαηαγήο 

Πιεξσκήο, είηε ηεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε, -πιελ ηεο σο άλσ  επηβνιήο ειαθξώο 
απμεκέλνπ πνζνύ ακνηβήο γηα ζύληαμε επηηαγήο, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 36 επξώ ην λόκηκν 
πξνβιεπόκελν πνζό- ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ζηεξηρζεί βάζηκα κία αλαθνπή θαηά ηεο 

Δηαηαγήο Πιεξσκήο.  
Επεηδή βάζεη ησλ πξνεθηεζέλησλ, δεν σθίζηαηαι κανείς βάζιμος λόγος για 

άζκηζη ανακοπής εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ από 
ηελ επίδνζε ηεο Δηαηαγήο πιεξσκήο (άξζξν 633 ΚΠνιΔ), ε δε αλαθνπή πνπ ελδερνκέλσο 
απνθαζηζζεί λα αζθεζεί, εκηιμώ μεηά βεβαιόηηηος όηι ότι μόνο δεν θα εσδοκιμήζει, 

αθνύ ε αηηία έθδνζεο ηεο Δηαηαγήο πιεξσκήο είλαη αιεζήο, απνδεηθλύεηαη από ηα 
πξναλαθεξόκελα έγγξαθα θαη είλαη βεβαία θαη εθθαζαξηζκέλε, αιιά θα επιθέρει ζηην 

ηηηηθείζα ΔΕΤΑΚιλκίς πρόζθεηη οικονομική επιβάρσνζη με επιβολή νέας 
δικαζηικής δαπάνης και διόγκωζη ηων νομίμων ηόκων.  Επίζεο πξέπεη λα 

ζπλεθηηκάηαη όηη ε Δηαηαγή Πιεξσκήο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό, νπόηε παξά ηελ 
ελδερόκελε άζθεζε αλαθνπήο, ε αληίδηθνο δύλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηζπεύζεη 
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, επηβάιινληαο θαηάζρεζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΔΕΤΑΚ θαη 

ηδίσο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Πξνβιέπεηαη κελ ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαζηνιή 
εθηέιεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ  κέηξσλ, πιελ όκσο ην Δηθαζηήξην, 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή εθηέιεζεο, νθείιεη λα εθηηκήζεη θαη΄αξράο ηε 
βαζηκόηεηα θαη πηζαλή επδνθίκεζε ηεο αλαθνπήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί βάζεη 
ησλ σο άλσ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπληζηνύλ πιήξε νκνινγία ηεο. Εάλ δελ 

αζθεζεί αλαθνπή εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο, ν αληίδηθνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
επαλαθνηλνπνηήζεη ηε Δηαηαγή Πιεξσκήο, νπόηε ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε, εθόζνλ 

απνθαζηζηεί άζθεζε αλαθνπήο, δελ ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα παξάιιειεο άζθεζεο αίηεζεο 
αλαζηνιήο. 

Καηά ζπλέπεηα ε δεκία ηεο ΔΕΤΑΚ κε ηελ άζθεζε αλαθνπήο ζα είλαη αθόκε 

κεγαιύηεξε, ηόζν από νηθνλνκηθήο απόςεσο κε ηελ επηπιένλ επηβάξπλζε κε ζεκαληηθά 
έμνδα εθηέιεζεο θαη δπζιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο, όζν θαη 

δπζθεκηζηηθή γηα ην θύξνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπόηεηά ηεο. 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΕΤΑΚηιθίο, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη εάλ ζα αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο ππ΄ αξ. 74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο 

Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 
επίδνζε ηεο Δηαηαγήο ή εάλ ζα παξαηηεζεί ε Επηρείξεζε από ηελ άζθεζή ηεο 

θαη΄εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο. 
Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε άζθεζε αλαθνπήο αληίζεηα πξνο ηελ 

αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηώο νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο ζα 

ζηεξηρζεί, άιισο δελ ζα είλαη εθηθηό λα εθηειεζζεί ε εληνιή, κε θίλδπλν απώιεηαο ηεο 
ζύληνκεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαθνπήο, πιένλ ηεο ζπλδξνκήο πηζαλήο ζπθνθαληηθήο 

δπζθήκηζεο ζηελ ελδερόκελε απόθαζε άζθεζεο αλαθνπήο κε ακθηζβήηεζε ηεο 
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παξαιαβήο ησλ επηδίθσλ, παξά ηηο αληηζέηνπ πεξηερνκέλνπ ππεξεζηαθέο πηζηνπνηήζεηο κε 
ηηο ππνγξαθέο επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ήδε έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην Δηθαζηήξην. 

 
Η παξνύζα απνηειεί γλώκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδόκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη 

ζηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δύλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ ΔΕΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκόζην έγγξαθν 
θαζώο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, γη΄απηό θαη δελ δύλαηαη λα 

ρνξεγεζεί ζε ηδηώηε.   
Εάλ παξόια ηαύηα, δεκνζηεπζεί ή βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιόγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ 

πξνζώπνπ, απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ρξήζε ηεο είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθώο, ρσξίο ηε 
γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 

                                                                   

 
ν Ννκηθόο ύκβνπινο 

     ηνπ Δήκνπ Κηιθίο 
 
 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

 

 

 

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

ΑπνθΪζηζε θαη εγθξέλεη νκφθσλα 

 Σελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ηακάηηνπ Καληαξηδή. 
 

 Σελ παξαίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο απφ ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο κε αξηζκφ 74/2018 
Γηαηαγήο Πιεξσκήο Δηξελνδηθείνπ Κηιθίο. 
 

 Σελ θαηαβνιή ζηελ επηρείξεζε «ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΧΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ» κε ΑΦΜ 120051080, ΓΟΤ: Κηιθίο 
ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-236/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
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5 Ινπιίνπ 2018 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθόο 

ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 
 

 
 
 

 Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο  
ύκβνπινο, Μέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο 
Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο  

 ΑΠΧΝ 

 Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο 

Δεκνηώλ, Μέινο  
 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 
                                                      

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


