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Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  4/2014 

Ρεο κε αξηζκφ 4/2014 ΠπλεδξΫαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 7 ΦεβξνπαξΫνπ 

2014 θαη ψξα: 12:00 κ.κ., εκέξα ΞαξαζθεπΪ, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   260/31-01-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ 
ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 

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

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

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

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

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

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

6) Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  
7) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν – Απφθαζε 13_2014  

 
ΔλΩξγεηεο γηα εΫζπξαμε νθεηιψλ Ψλσ ησλ 3000 επξψ. 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην πξψην ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: πάξρεη αλάγθε λνκηθήο 

mailto:info@deyak.gr


ππνζηήξημεο ηεο ΓΔΑ πξνθείκελνπ  λα γίλνπλ φιεο νη λφκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ. 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ αλάζεζε ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ζηνλ δηθεγφξν Θηιθίο Θ. Ησάλλε 
Σαηδεαπνζηφινπ κε Α.Κ. 86,  Α.Φ.Κ. 104456833, Γ.Ν.. Θηιθίο θαη δηεχζπλζε Δζληθήο 

Αληίζηαζεο 16. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 2Ν – Απφθαζε 14_2014  

 

 
ΑηηΪκαηα ζπιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ. 
 

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

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

     Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

 
 

     Νη  αλάγθεο  ηεο  επηρείξεζεο  γηα  απαζρφιεζε  ηηο  Θπξηαθέο, εμαηξέζηκεο εκέξεο (αξγίεο) 

θαζψο θαη γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ  θαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο γηα ην 
έηνο 2014 γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο , ησλ 

αληιηνζηαζίσλ   θαη ησλ   εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ηελ άκεζε 
απνθαηάζηαζε δηαθνπψλ θαη βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ αδηάθνπε πδξνδφηεζε 
ησλ δεκνηψλ θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε  ησλ βιαβψλ  ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο  γηα  ηελ 

πξφιεςε πξφθιεζεο δεκηψλ απφ εθξνέο ιπκάησλ θαη  πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 
απαηηείηαη ε  εκεξήζηα θαη λπθηεξηλή επίβιεςε θαη εξγαζία θαηά ηηο εκέξεο απηέο ηξηψλ (3) 

κεραληθψλ κέρξη 28 ψξεο ην κήλα γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν γηα ην έηνο 2014. 
     Ρα παξαπάλσ αλαθεξφκελα φξηα αξηζκνχ ππαιιήισλ θαη σξψλ απαζρφιεζεο είλαη ηα 
αλψηεξα θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν εθφζνλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. Δίλαη δπλαηή ε ελαιιάμ απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη ε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ αλά ππάιιειν. 

    Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ,ηηο Θπξηαθέο 
θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο αξγίαο ζα είλαη θάζε θνξά ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 
 
 

Ζ δαπάλε ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα :  

 

 



 
 

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

 

ΑπνθαζΫδεη θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 
 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

 

 

 

ΘΔΚΑ 3Ν – Απφθαζε 15_2014  

 

ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηος άπθπος 38 ηος Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/10.07.2007 ηεύσορ Α') 
Κανονιζμόρ Ππομηθειών Γημοζίος (Κ.Π.Γ.), για ηη διενέπγεια ηων διαγωνιζμών και ηων 
διαδικαζιών διαππαγμάηεςζηρ για ηιρ ππομήθειερ ηων θοπέων ηος δημοζίος ηομέα και ηην 
οπιζηική παπαλαβή ηων ςλικών. 
 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

χκθσλα κε ην Άξζξν 38 ¨πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ¨ ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/10.07.2007 
ηεύσορ Α’) Κανονιζμόρ Ππομηθειών Γημοζίος (Κ.Π.Γ.): 

1.Η δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, εθηφο απηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, σο θαη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ, γίλεηαη απφ επηηξνπέο. 

2.Οη επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 
θνξέα νξγάλνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο θαη είλαη νη εμήο : 

α) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο 
απνηεινχκελε απφ ηξία ή πέληε κέιε. 

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΣΟY ΜΖΝΗΑΗΑ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΑΡΓΗΑ 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 
ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΒΑΟΓΗΑΠ 

ΒΑΠΗΘΝΠ 

ΚΗΠΘΝΠ 
ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ 

ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΥΛ ΥΟΥΛ ΔΥΠ 

22:00κ.κ. 

ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

ΘΟΗΑΘΥΛ & ΔΜΑΗΟΔΠΗΚΥΛ 
ΖΚΔΟΥΛ  ΑΞΌ 06:00π.κ. ΔΥΠ 

22:00κ.κ. 

ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

ΘΟΗΑΘΥΛ & ΔΜΑΗΟΔΠΗΚΥΛ 
ΖΚΔΟΥΛ  ΑΞΌ 22:00κ.κ. ΔΥΠ 

06:00π.κ. 

ΠΛΝΙΝ 

ΥΟΔΠ ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΥΟΔΠ ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΥΟΔΠ ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ ΘΝΠΡΝΠ 
 

Α Β = A / 280 Γ Γ Δ = Γ x Γ ΠΡ Ε = Β x 1,25 Ζ = ΠΡ x Ε Θ Η = Β x 1,30 Θ = Θ x Η E + H + K 

1 
ΓΗΝΒΑΛΝΓΖΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ 
1.409,00 € 5,03 € 20 5,03 € 100,64 € 8 6,29 € 50,32 € 8 6,54 € 52,33 € 203,30 € 

2 
ΘΑΞΑΠΑΘΑΙΗΓΖΠ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 
1.811,00 € 6,47 € 20 6,47 € 129,36 € 8 8,08 € 64,68 € 8 8,41 € 67,27 € 261,30 € 

3 
ΘΝΟΘΝΡΗΓΖΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
1.620,00 € 5,79 € 20 5,79 € 115,71 € 8 7,23 € 57,86 € 8 7,52 € 60,17 € 233,74 € 



β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο θαη πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 
ηνπ Ν. 2522/1997, απνηεινχκελε απφ ηξία ή πέληε κέιε, ηα νπνία είλαη δηάθνξα απφ ηα κέιε ηεο ππφ 
ζηνηρείν (α) επηηξνπήο ηνπ παξφληνο. 

γ) Σξηκειήο επηηξνπή παξαιαβήο. 

3.Οη επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ 
θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

Όηαλ ε πξνκήζεηα δηελεξγείηαη απφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ζηηο επηηξνπέο ησλ 
πεξηπηψζεσλ ππφ ζηνηρεία (α) θαη (β) ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο κπνξεί λα κεηέρεη έλα κέινο - εθπξφζσπνο 
ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο δεκφζηαο αξρήο θαη έλα κέινο -εθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.). 

Οη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο γλσκνδνηνχλ πέξαλ ησλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη γηα θάζε ζέκα 
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ή ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, σο θαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: 

«ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή 

δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή 
έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε 
ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, 
κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Η 
θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»  

Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζ ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21508/04.11.2011 Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο 
γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ 
αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ - ΦΔΚ 2540/07.11.2011 
ηεχρνο Β’). 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δημοηικέρ επισειπήζειρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ, 
ζηηο δημοηικέρ κοινωθελείρ επισειπήζειρ, ζηηο δημοηικέρ ανώνςμερ εηαιπείερ πνπ ζπζηήλνληαη κε 
ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηελ εθκεηάιιεπζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη, ζηηο 
ππάξρνπζεο αζηηθέο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.(παπ.2 ηος άπθπος 257, ηην παπ.4 
ηος άπθπος 266 ηος Ν.3463/2006, ΓνΝΚ 138/2007, Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον έλεγσο από ηο 
Δλεγκηικό ςνέδπιο ηων Γημοζίων ςμβάζεων ηων Γήμων, Πεπιθεπειών και ηων νομικών ηοςρ 
πποζώπων) 
 
 

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

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

Απνξξίπηεη ηελ εηζήγεζε ιφγσ ηνπ φηη ε ΓΔΤΑ δελ αθνινπζνχλ ην ΠΓ 118/2007 ιφγσ ηνπ φηη αθνξά κφλν 
ηνπο θνξείο ηνπ ζηελνχ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη κφλν ζπκπιεξσκαηηθά κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε 
ηεο ΓΔΤΑ. 
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ΘΔΚΑ 4Ν – Απφθαζε 16_2014  

 

Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηελΩξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη παξαιαβΪο 
πξνκεζεηψλ Ωηνπο 2014 (Ψξζξν 46 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ) 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηΩηαξην ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ν νξηζκφο ησλ κειψλ πξέπεη λα γίλεη κε δεκφζηα 

θιήξσζε νξηζκνχ επηηξνπήο. Πχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ λφκνπο θαη εγθπθιίνπο: 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ: 
 

«Ζ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ, 
γίλεηαη απφ επηηξνπέο.  Νη επηηξνπέο κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

έηνπο θαη γλσκνδνηνχλ πέξαλ ησλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ.  
Πε φιεο ηηο επηηξνπέο, καδί κε ηα ηαθηηθά κέιε, νξίδνληαη θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο νη νπνίνη 

πξέπεη λα έρνπλ επίζεο ηελ ηδηφηεηα ή ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηα ηαθηηθά κέιε.» 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011: 
«Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 
ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, 

παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ 
ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ 

(ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηΨ απφ δηαδηθαζΫα θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ 
θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θιεξψζεσο.»  
 
 

Νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δεκνηηθΩο επηρεηξΪζεηο χδξεπζεο θαη 

απνρΩηεπζεο, ζηηο δεκνηηθΩο θνηλσθειεΫο επηρεηξΪζεηο, ζηηο δεκνηηθΩο αλψλπκεο 
εηαηξεΫεο πνπ ζπζηήλνληαη κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηελ 

εθκεηάιιεπζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη, ζηηο ππΨξρνπζεο αζηηθΩο εηαηξεΫεο Ν.Ρ.Α. κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα.(παξ.2 ηνπ Ψξζξνπ 257, ηελ παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 266 ηνπ 
Λ.3463/2006, ΓλΛΠΘ 138/2007, Ξξαθηηθφο Νδεγφο γηα ηνλ Ωιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ 

ΠπλΩδξην ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ ησλ ΓΪκσλ, Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 
πξνζψπσλ) 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα  

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζήµεξα ΓΔΡΔΟΑ 3 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2014 θαη 
ψξα 10:00 π.µ., νη παξαθάησ παξεπξηζθφκελνη : 

1. Ησάλλεο Ξαξαγηφο, πνιηηηθφο κεραληθφο, πξντζηάκελνο ηερληθήο ππεξεζίαο 

2. Κηραήι Θπξηαδίδεο , νηθνλνκνιφγνο,  πξντζηάκελνο δηνηθεηηθήο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 
3. Θσλζηαληίλνο Θνξθνηίδεο, ειεθηξνιφγνο κεραληθφο   
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Μεθηλήζακε ηελ ζπλεδξίαζε ζχµθσλα µε ην άξζξν 26 ηνπ Λ. 4024/2011 θαη ηελ πξση. 
∆ΗΠΘΞΝ/Φ18/νηθ.21.508/4-11-2011, απφθαζε ηνπ πνπξγνχ δηνηθεηηθήο  Κεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή δεµφζηαο θιήξσζεο 

γηα ηνλ νξηζµφ ησλ µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 
Ξξνκεζεηψλ.  

Νη παξαπάλσ αλαθεξκέλνη ππάιιεινη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ Ρερληθήο πεξεζίαο, ε νπνία λνµίµσο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή παξαπάλσ αλαθεξφκελε λνµνζεζία, πξνρψξεζαλ µε 
ηελ ζεηξά ζηα παξαθάησ: 

1.  Ξξνεηνηκαζία ηεο θιήξσζεο µε ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλχκσλ επί 
νκνηφκνξθσλ ηεµαρίσλ, ηππνπνηεκέλνπ αδηαθαλνχο ράξηνπ, φισλ ησλ  
ππαιιήισλ  ηεο  ηερληθήο  ππεξεζίαο  πνπ  πιεξνχλ  ηηο  λφµηµεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα. 

2.  Ρα αλσηέξσ νµνηφµνξθα ηεµάρηα ράξηνπ δηπιψζεθαλ νκνηφκνξθα ζε µέγεζνο θαη 
ηνπνζεηήζεθαλ εληφο αδηαθαλνχο επξχρσξεο ζαθνχιαο. 

3.  Πχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ δπν (2) θιεξψζεηο: 

α. θιήξσζε ηαθηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά ηεο 
θιήξσζεο θαη 

β. ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά 

ηεο θιήξσζεο 

4. Ζ θιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έγηλε µε ηελ  επηινγή  

επηµέξνπο  θιήξσλ  φπσο  έρεη  πεξηγξαθηεί  παξαπάλσ αλέδεημε θαηά ζεηξά θιήξσζεο ηα 
παξαθάησ ηξία (3) ηαθηηθά µέιε:  

Ρα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο, ην 
νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π.  

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

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

1. Ρελ εηζήγεζε 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ 
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ. 21508/04.11.2011 Απφθαζεο ηνπ 
πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΘ 
2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’) 

5. Ρν ζρεηηθφ Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο 
6. ηελ ππ’ αξηζ. 121/2011 ΞξΨμε ηνπ Πη‟ ΘιηκαθΫνπ ηνπ Διεγθηηθνχ ΠπλεδξΫνπ 

θαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη ην κε εκεξνκελία ΓΔΡΔΟΑ 3 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2014 Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο θαη 
ζπγθξνηεί ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 



πξνκεζεηψλ Ωηνπο 2014 [γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο (θάζε 
θχζεσο πιηθψλ, αλαισζίκσλ ή κε) (αξζ. 46 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ , ηξία ηαθηηθά – ηξία 
αλαπιεξσκαηηθά)], σο εμήο: 

 
 

1. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ 

νρεκΨησλ, κεραλεκΨησλ, θαπζΫκσλ θηι., Ωηνπο 2014 

 

 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 
 
 

1ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαπζΫκσλ 
Γ.Δ.Α ΘηιθΫο, Ωηνπο 2014 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

2ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ εηδψλ 

Ρερλνινγηψλ, ΞιεξνθνξηθΪο θαη ΔπηθνηλσλΫαο, Ωηνπο 2014 



 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 
 
 

3ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο – αηνκηθΪο πξνζηαζΫαο, Ωηνπο 2014 

 
 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

4ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

3 Σαξαιακπίδεο Σαξάιακπνο ΓΔ Ζιεθηξνιφγνο 

 
 

 



ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
5ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ νηθνδνκηθψλ 

θαη ινηπψλ δνκηθψλ πιηθψλ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 

 
 
 

6ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ινηπψλ 
πξνκεζεηψλ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 



7ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γξαθηθΪο 
χιεο, αλαιψζηκα γξαθεΫνπ  
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλφξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

3 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο ΓΔ δξνλνκέαο 

2 Σαξαιακπίδεο Σαξάιακπνο ΓΔ Ζιεθηξνιφγνο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 
8ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ρεκηθψλ 

ιηθψλ, αληηδξαζηΪξηα ρεκεΫνπ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

   ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
   
 

 
9ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο ηξνθΫκσλ θαη ινηπψλ πξνκεζεηψλ 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 



 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

3 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλφξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 
10ν. ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζσιΪλσλ, 

πδξαπιηθψλ πιηθψλ, ρπηνζηδεξΨ  εμαξηΪκαηα 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Κεραλνιφγνο Κεραληθφο 

2 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

 

 

 

11o ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ παξαιαβΪο 
εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Κεραλνιφγνο Κεραληθφο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 



 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηελΩξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ (απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε 
πξνζθνξώλ, θξίζε ηωλ απνηειεζκάηωλ), ε ππνβνιΪ γλσκνδνηΪζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε ππνβνιή ησλ ινηπψλ γλσκνδνηήζεσλ 
πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη πξσηίζησο κέρξη ηελ λέα ζπγθξφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο γηα ην επφκελν έηνο. 

 

 Επίζεο έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε δηελέξγεηα ηωλ δηαγωληζκώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012 (πξνκήζεηεο α. ηξνθίκωλ, 

β. ινηπώλ αλαιωζίκωλ εηδώλ παληνπωιείνπ θαζώο θαη παξόρωλ ηωλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ. 

πεηξειαηνεηδώλ θαη δ. θαξκάθωλ θαη αλαιωζίκωλ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Δήκωλ, ηωλ 

Ιδξπκάηωλ θαη όιωλ ηωλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπωλ, πος ππαγματοποιείται εφεξήρ από τοςρ 

οικείοςρ Δήμοςρ). 

 

 

 

ΘΔΚΑ 5Ν – Απφθαζε 17_2014  

ςγκπόηηζη επιηποπών παπαλαβήρ ππομηθειών [άπθπο 28 παπ. 1 ηος ΔΚΠΟΣΑ] 

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

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

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 ¨Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα¨ (ΦΔΘ 19/Α) θαη ηνπ ΔΘΞΝΡΑ (Απνθ. π. Δζση. 11389/8-3-1993, ΦΔΘ 185/Β), ζην 
άξζξν 28 παξ. 1 θαη 2 ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη ηα εμήο: 

¨Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά 
ηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη …… κε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζ΄ απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο. 
Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ. Δθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο 

γλψζεηο, έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα……. ¨ 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011: 
«Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, 
παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ 

ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ 
(ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηΨ απφ δηαδηθαζΫα θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ 
θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 
ππεξεζία. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»  

Θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζ ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ. 
21508/04.11.2011 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ 
αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ - ΦΔΘ 

2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’),  



 

Νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δεκνηηθΩο επηρεηξΪζεηο χδξεπζεο θαη 

απνρΩηεπζεο, ζηηο δεκνηηθΩο θνηλσθειεΫο επηρεηξΪζεηο, ζηηο δεκνηηθΩο αλψλπκεο 
εηαηξεΫεο πνπ ζπζηήλνληαη κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηελ 

εθκεηάιιεπζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη, ζηηο ππάξρνπζεο αζηηθέο εηαηξείεο Ν.Ρ.Α. κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.(παξ.2 ηνπ Ψξζξνπ 257, ηελ παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 266 ηνπ 
Λ.3463/2006, ΓλΛΠΘ 138/2007, Ξξαθηηθφο Νδεγφο γηα ηνλ Ωιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ 

ΠπλΩδξην ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ ησλ ΓΪκσλ, Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 
πξνζψπσλ) 

 
ΑληηζηνηρΫα ησλ νξγΨλσλ ιΪςεο απνθΨζεσλ: Όπνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν 
ΓΪκαξρνο λνείηαη ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο/Α.Δ., φπνπ αλαθέξεηαη Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ή ΝηθνλνκηθΪ (ή ζε παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ε δεκαξρηαθή) επηηξνπΪ λνείηαη ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, φπνπ ππΨιιεινο ηνπ Γήκνπ λνείηαη ππΨιιεινο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο/Α.Δ.  

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζήµεξα ΓΔΡΔΟΑ 3 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2014 θαη 

ψξα 10:00 π.µ., νη παξαθάησ παξεπξηζθφκελνη : 

4. Ησάλλεο Ξαξαγηφο, πνιηηηθφο κεραληθφο, πξντζηάκελνο ηερληθήο ππεξεζίαο 
5. Κηραήι Θπξηαδίδεο , νηθνλνκνιφγνο,  πξντζηάκελνο δηνηθεηηθήο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

6. Θσλζηαληίλνο Θνξθνηίδεο, ειεθηξνιφγνο κεραληθφο   

Μεθηλήζακε ηελ ζπλεδξίαζε ζχµθσλα µε ην άξζξν 26 ηνπ Λ. 4024/2011 θαη ηελ πξση. 
∆ΗΠΘΞΝ/Φ18/νηθ.21.508/4-11-2011, απφθαζε ηνπ πνπξγνχ δηνηθεηηθήο  Κεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή δεκφζηαο θιήξσζεο 

γηα ηνλ νξηζµφ ησλ µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 
Ξξνκεζεηψλ.  

Νη παξαπάλσ αλαθεξκέλνη ππάιιεινη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ Ρερληθήο πεξεζίαο, ε νπνία λνµίµσο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή παξαπάλσ αλαθεξφκελε λνµνζεζία, πξνρψξεζαλ µε 

ηελ ζεηξά ζηα παξαθάησ: 

1.  Ξξνεηνηκαζία ηεο θιήξσζεο µε ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλχκσλ επί 
νκνηφκνξθσλ ηεµαρίσλ, ηππνπνηεκέλνπ αδηαθαλνχο ράξηνπ, φισλ ησλ  
ππαιιήισλ  ηεο  ηερληθήο  ππεξεζίαο  πνπ  πιεξνχλ  ηηο  λφµηµεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα. 

2.  Ρα αλσηέξσ νµνηφµνξθα ηεµάρηα ράξηνπ δηπιψζεθαλ νκνηφκνξθα ζε µέγεζνο θαη 
ηνπνζεηήζεθαλ εληφο αδηαθαλνχο επξχρσξεο ζαθνχιαο. 

3.  Πχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 
γίλνπλ δπν (2) θιεξψζεηο: 

α. θιήξσζε ηαθηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά ηεο 
θιήξσζεο θαη 

β. ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά 
ηεο θιήξσζεο 

4. Ζ θιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έγηλε µε ηελ  επηινγή  

επηµέξνπο  θιήξσλ  φπσο  έρεη  πεξηγξαθηεί  παξαπάλσ αλέδεημε θαηά ζεηξά θιήξσζεο ηα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718&ids=4432,4441
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718&ids=4432,4441
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/2660_2007-138.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/14175_sel.50.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/14175_sel.50.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/14175_sel.50.doc


παξαθάησ ηξία (3) ηαθηηθά µέιε.  

Ρα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο, ην 
νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π.  

 

Θαηφπηλ ν Ξξφεδξνο δήηεζε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε έρνληαο ππφςε:  
 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 1  ηνπ ΔΘΞΝΡΑ  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 
3. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ. 21508/04.11.2011 Απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΘ 
2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’) 
4. Ρν ππ’ αξηζ.πξση. 4527/27.1.2014 Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ηξεηο 

ππαιιήινπο ηνπ Απηνηεινχο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ , πνπ δηελήξγεζαλ ηελ θιήξσζε.  
θαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε (πνπ έρεη θαηαγξαθεί, ιεπηνκεξψο, ζηα καγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά) 
 
 

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

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

 
1. Δγθξίλεη ην κε εκεξνκελία ΓΔΡΔΟΑ 3 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2014  Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο θαη: 

 

Ππγθξνηεί  Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο Ξξνκεζεηψλ έηνπο 2014 (άξζξν  28  παξ. 1  ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, 
ηξία ηαθηηθά – ηξία αλαπιεξσκαηηθά): 

 

 

11ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο νρεκΨησλ, κεραλεκΨησλ, αληαιιαθηηθψλ, ειαζηηθψλ 
Ωηνπο 2014 
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 



 
 
 

 
12ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο θαπζΫκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γ.Δ.Α ΘηιθΫο, Ωηνπο 2014 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 
 

13ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο εηδψλ Ρερλνινγηψλ, ΞιεξνθνξηθΪο θαη ΔπηθνηλσλΫαο, 
Ωηνπο 2014 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 

 
 

14ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο εηδψλ θαζαξηφηεηαο – αηνκηθΪο πξνζηαζΫαο, Ωηνπο 2014 
 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 



2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

 
 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

 
15ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

3 Σαξαιακπίδεο Σαξάιακπνο ΓΔ Ζιεθηξνιφγνο 

 
 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
 

16ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο νηθνδνκηθψλ, ινηπψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη εξγαιεΫα ρεηξφο  
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 



3 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
 

 
 

17ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο γξαθηθΪο χιεο, αλαιψζηκα γξαθεΫνπ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλφξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

3 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 
 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο ΓΔ δξνλνκέαο 

2 Σαξαιακπίδεο Σαξάιακπνο ΓΔ Ζιεθηξνιφγνο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
18ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο ρεκηθψλ ιηθψλ, αληηδξαζηΪξηα ρεκεΫνπ  

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
   

 
 

19ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο ηξνθΫκσλ θαη ινηπψλ πξνκεζεηψλ 
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 



2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

2 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

3 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλφξα ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 
 
 

20ν. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο ζσιΪλσλ, πδξαπιηθψλ πιηθψλ, ρπηνζηδεξΨ  εμαξηΪκαηα 
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Κεραλνιφγνο Κεραληθφο 

2 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο ΓΔ Δξγάηεο Απνρέηεπζεο 

 

 

 

11o. ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Κεραλνιφγνο Κεραληθφο 

 
 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα ΘιΨδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 



2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΥΛ 

 

 

ΘΔΚΑ 6Ν – Απφθαζε 18_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο Ωξγνπ: «ΑπνθαηΨζηαζε αζθΨιηνπ απφ εξγαζΫεο ηεο ΓΔΑ 
ΘηιθΫο ζην ΓΪκν ΘηιθΫο».  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην Ωθην ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 
ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο γηα ην παξαπάλσ ζέκα είπε: 

Πηνπο εηήζηνπο δηαγσληζκνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη πιένλ θαη ε απνθαηάζηαζε 

αζθάιηνπ, απφ εξγαζίεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Ξξφθεηηαη γηα ηνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
απφ απνθαηαζηάζεηο δηαξξνψλ θεληξηθψλ αγσγψλ θαη ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ κε ην 

θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θ.ιπ. απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο πξέπεη λα ππάξρεη εηήζηα ζχκβαζε κε εξγνιάβν, ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεη 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ πίλαθα κε ηηο ηνκέο ηεο αζθάιηνπ θαη ζα πξνβαίλεη 
άκεζα ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Ρν έηνο 2014 ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δεκνηηθέο 

ελφηεηεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπο δήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ ζηνλ κεγάιν Γήκν Θηιθίο.  
Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 72.570,00 ΔΟΥ επξψ πνπ πξαθηηθά ζα 

θαιχςεη θαη’ ειάρηζηνλ 600 ηνκέο.  

Ρν έξγν πξέπεη λα αλαηεζεί θαη λα ζπκβαζηνπνηεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα λα 

γίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο επηδηνξζψζεηο έσο ην Ξάζρα. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη αλνηρηφο δηαγσληζκφο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ζα εθηεινχληαη κε ρξνληθφ πεξηζψξην ελφο κήλα. 

Ρν παξαπάλσ έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 22/2014 ηερληθή κειέηε, 
ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ηνλ ππάιιειν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θ. Σξήζην Γηνβαλνχδε, 

Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, ζεσξήζεθε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξξντζηάκελν ηεο Ρερληθήο 
πεξεζίαο ΓΔΑ Θηιθίο θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε. 



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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ πξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ απφ εξγαζίεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Γήκν Θηιθίο» 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ησλ ηνκψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ 

απνθαηαζηάζεηο δηαξξνψλ θεληξηθψλ αγσγψλ θαη ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ κε ην θεληξηθφ 
δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θιπ. Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά. 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εληάρζεθε ζην ηερληθφ πξφγξακκα έηνπο 2014 θαη  
αλέξρεηαη ζε 58.662,40  € πιένλ Φ.Ξ.Α. 23%. Θα επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ ησλ εμφδσλ 

11.02.2, κε ηίηιν «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2014, 

φπνπ ππάξρεη αλάινγε πίζησζε.   

Πχκθσλα κε ηελ παξαθάησ πεξίιεςε δηαθήξπμεο: 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

1. Ζ ΓεκνηηθΪ ΔπηρεΫξεζε Ύδξεπζεο ΑπνρΩηεπζεο ΘηιθΫο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ ηνπ λ. 3669/08  γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ 
ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ” κε πξνυπνινγηζκφ 72.570,00 

ΔΟΥ κε ηνλ ΦΞΑ. Ρν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ΝΓΝΞΝΗΦΑ , κε πξνυπνινγηζκφ 
58.662,40  € (δαπΨλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΝΔ θαη απξφβιεπηα).  

2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε, Ξξνυπνινγηζκφ θ.ι.π.) απφ ηελ έδξα ηεο Δπηρείξεζεο  νδφο 1Ν 
ρικ ΘηιθΫο - Μεξφβξπζεο κΩρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηεμαγσγΪο ηεο 

δεκνπξαζΫαο.    
Ξιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2341029330 , FAX  επηθνηλσλίαο 2341029320, αξκφδηνο 
ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θ. Αβξακίδεο Ζιίαο – Γεληθφο Γηεπζπληήο - Σεκηθφο Κεραληθφο. 

3. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο  _____________εκέξα ΡξΫηε θαη ψξα 10:00 θαη ην 
ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη κε εληαΫν πνζνζηφ Ωθπησζεο. 

4. Πην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

4.1  ΚεκνλσκΩλεο εξγνιεπηηθΩο επηρεηξΪζεηο:   
α. ΔγγεγξακκΩλεο ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ ΔπηρεηξΪζεσλ (Κ.Δ.ΔΞ.) πνπ ηεξείηαη 

ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εθφζνλ αλΪθνπλ ζηηο ηΨμεηο Α1 , Α2 , 1ε ,  γηα Ωξγα 
θαηεγνξΫαο ΝΓΝΞΝΗΦΑΠ.  

β. Ξξνεξρφκελεο απφ θξΨηε - κΩιε ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 
Γεκφζηεο Ππκβάζεηο (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ.), ζηα νπνία 

ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο 
ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ 

Διιεληθνχ Κεηξψνπ Κ.Δ.Δ.Ξ. 
γ. Ξξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 

δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

4.2  ΘνηλνπξαμΫεο Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ) 

(Θνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 



ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο 

θαηεγνξίαο.  

4.3 Θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ). 

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αλαγξάθεηαη. Θαηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

4.4 Θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 («θχξηα θαηεγνξία»). Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 
1.172,45 € θαη ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε 6 κΪλεο. 

 

6. Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδΫνπο πφξνπο ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ (θσδηθφο 11.02.2).   
7. Ρν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ. 

 
8. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε αλαπαξαγσγήο 

ηνπο πνπ αλέξρεηαη ζε  5  ΔΟΥ, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε 

δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα. 
 

 

ΘΔΚΑ 7Ν – Απφθαζε 19_2014 

 
Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ « ΚεηαθνξΨ ιπκαηνιΨζπεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ Γ. ΘηιθΫο.» 
 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην Ωβδνκν ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 
ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο γηα ην παξαπάλσ ζέκα είπε: 

 

Δπεηδή Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δελ δηαζέηεη θαηάιιειν φρεκα θαη άδεηα κεηαθνξάο 
ιπκαηνιάζπεο, πξνηείλεηαη λα γίλεη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

νρήκαηνο θαη άδεηα κεηαθνξάο ιπκαηνιάζπεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο. Ζ πξνθήξπμε δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γ. 

Θηιθίο 2014 θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

 



 Ξ.Γ 28/80 

 

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

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

 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

1. Δγθξίλεη ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ. .Γ.Δ..Α 
Θηιθίο. 

2. Δγθξίλεη Ρελ πξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γ. 

Θηιθίο» γηα ηελ πξνκήζεηα νρήκαηνο θαη άδεηα κεηαθνξάο ιπκαηνιάζπεο γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Θξηηήξην ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαθήξπμε: 
 

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ 

 

Ζ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ πξνθεξχζζεη Γεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ «Κεηαθνξά 

ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο». 

 

 ΆΟΘΟΝ 1ν: Πχζηεκα Γηαγσληζκνχ 

1.1 Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί φπσο νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ην Ξ.Γ 28/80, o 
N.2362/95, ν Λ.2286/1995, o N.2741/1999 αξζ. 8, o N.3614/2007, o N.3886/2010, θαη ν 

Λ1069/1980. 

1.2 Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

Γήκνπ Θηιθίο.» 

1.3 Αλαζέηνπζα αξρή (θχξηνο ηνπ έξγνπ ή εξγνδφηεο) είλαη ην Γ.Π. ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο   Θηιθίο (ΓΔΑΘ) θαη δηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη ε 
Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑΘ. 

 

ΆΟΘΟΝ 2ν: Όλνκα θαη Γ/λζε πεξεζΫαο πνπ ζπλΨπηεη ηελ Πχκβαζε 

2.1 Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εθδίδεηαη απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο  

Θηιθίο  (ΓΔΑΘ) δπλάκεη ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑΘ κε αξηζκφ 
19/2014. 

 Ζ πεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηελ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε Γ.Δ..Α.Θ.  

2.3 Ζ έδξα ηεο πεξεζίαο είλαη  1o Σηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε,  ΡΘ 61100  

2.4 Γηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη ε Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο (ηει. θαη ΦΑΜ: 23410 

25053). 

2.5 Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο  ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ  έσο ηελ 

πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.6.  Ζ δηαθήξπμε δηαηίζεηαη δσξεάλ .  

2.7  Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ζηελ έδξα ηεο 
ΓΔΑΘ,  1o Σηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε,  ΡΘ 61100 



2.8 Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Κφλν ηερληθά θπιιάδηα 
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζηα αγγιηθά. 

2.9 Υο ηφπνο παξαιαβήο ηεο ιπκαηνιάζπεο νξίδεηαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο (ΔΔΙ) Γήκνπ 

Θηιθίο (Ρέξκα Ξξνθήηε Ζιία) θαη ν ηφπνο απφζεζεο ν ΣΡΑ Θηιθίο  

 

ΆΟΘΟΝ 3ν:   ΑληηθεΫκελν Πχκβαζεο - ΓεθηνΫ ζην Γηαγσληζκφ 

3.1. Ρν αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη αθνξά ζηελ «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο έηνπο 2013». 

3.2. Πην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή 

θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο, πνπ αζθνχλ επάγγεικα 
ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν θαη δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ηελ 
ηερλνγλσζία θαη ηελ ζρεηηθή εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 

επνκέλνπ άξζξνπ, ήηνη: 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ  είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα ηεο Διιάδνο.   

Γηα ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμηψλ πξνκεζεπηψλ, ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη απέλαληη 
ζηελ ΓΔΑΘ εηο νιφθιεξν γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε ή απφ ην λφκν. 

 3.3. Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν 
ζρήκα είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο (έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ). Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ 
νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

ηεο θνηλνπξαμίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε 
φκσο αλάιεςεο ηεο πξνκήζεηαο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , απηή ππνρξενχηαη λα ιάβεη 
ηελ λνκηθή κνξθή θνηλνπξαμίαο. 

 

3.4. ΔΛΡΞΑ-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΝ ΘΑ ΞΝΒΙΖΘΝΛ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

1. Κεηξψν θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηαρείξηζε 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (αξηζκφο κεηξψνπ – επσλπκία – δηεχζπλζε – ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο – δξαζηεξηφηεηα – αδεηνδνηνχζα ππεξεζία πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο – 

α.π. αδείαο – αξηζκφο δηαδπθηηαθήο αλάξηεζεο (Α.Γ.Α.) – Ζκεξνκελία ιήμεο αδείαο – 
Πχκβαζε κε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξεζεο απνβιήησλ (Π.Π.Δ.Γ.Α.).). 

2. Άδεηα δξαζηεξηφηεηαο δηαρείξεζεο (ζπιινγή - κεηαθνξά) ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Θ..Α. Ζ.Ξ. 50910/2727 (ΦΔΘ 1909Β/22-12-03), 
γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο 

απφ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ αο άλσ δηαγσληζκνχ. 

3. Άδεηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

4. Γειηία Ρερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ. 

5. Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα νρεκάησλ 

3.5  Απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ φηαλ : 

1.  Δηο βάξνο ηνπ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ(20). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Καΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ(22). 



γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ(23). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο(24). 

2. α) ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο. 

β) έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

γ) έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. 

δ) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε 
κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο. 

ε) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

ζη) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε 
ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

δ) είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ δΩρεηαη σο επαξθΪ απφδεημε ηνπ φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ 
εκπΫπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1 θαη ζηελ παξΨγξαθν 
2 ζεκεΫα α), β), γ), ε) θαη ζη): 

 α) γηα ηελ παξΨγξαθν 1 θαη ηελ παξΨγξαθν 2 ζεκεΫα α), β) θαη γ), ηελ 
πξνζθφκηζε απνζπΨζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ( εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαΫνπ ηξηκΪλνπ). 

   β) γηα ηελ παξΨγξαθν 2 ζεκεΫα ε) Ϊ ζη), πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρΪ. 

 

ΆΟΘΟΝ  4ν:  ΓηεμαγσγΪ ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη 

δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑΘ, 1o Σηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε,  ΡΘ 61 100 Θηιθίο, ηελ                                                                                                                     
24ε ΚαξηΫνπ 2014 εκέξα  Γεπηέξα   θαη ψξα 10:00 

Κφιηο  ιήμεη  ε  ψξα  γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ, απαγνξεχεηαη ε απνδνρή άιισλ 

εθηφο αλ ζπλερίδεηαη  ε παξάδνζε ρσξίο δηαθνπή. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νπδεκία πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν αθφκε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.    

 

4.1 Θάζε θάθεινο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ επηηξνπή, ζα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά 

ηνλ ηίηιν θαη ηελ δ/λζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ 

4.2 Θάζε θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 



1. Φάθειν δηθαηνινγεηηθψλ (θιεηζηφο - 1 αληίγξαθν) 

2. Φάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο (θιεηζηφο - 1 αληίγξαθν ) 

3. Φάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (θιεηζηφο - 1 αληίγξαθν) 

4.3 Γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο πεξεζίαο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νη δηαγσληδφκελνη κε 
δήισζή ηνπο ζα δψζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ, κε ηνλ νπνίν ε πεξεζία κπνξεί λα 

έιζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε επαθή 

4.4 Ζ παξνπζία ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη ππνρξεσηηθή.  

4.5 Ζ πξνζθνξά ζα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ ζε φια ηα επί κέξνπο ζεκεία ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ, έζησ θαη αξλεηηθέο. 

 

ΆΟΘΟΝ 5ν: ΦΨθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο 

Ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ  επηγξαθή: 

«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ γηα ην δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο έηνπο 2014» θαη ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

ζα ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ή ζε λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 φπσο ηζρχεη) θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

α)  Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο  δηαγσληδφκελεο  εηαηξείαο (ή θάζε 

εηαηξίαο πνπ θνηλνπξαθηεί)  κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, φπσο ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο 
Γεκνπξαζίαο. 

β)  Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π ηεο εηαηξίαο (ή θάζε εηαηξίαο πνπ θνηλνπξαθηεί) θαηά 
ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη νξίζζεθε ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο  

θαζψο θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο κε ην δηαγσληδφκελν, κε  αληίθιεην ή κε 
ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο. Θα δειψλεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ αληίθιεηνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
δπλαηή ε θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ εγγξάθσλ  ζρεηηθψλ κε ην δηαγσληζκφ, πνπ απεπζχλνληαη απφ 

ηελ πεξεζία ζηελ εηαηξία ή ν αξηζκφο ηεο ζπζθεπήο ηειενκνηνηππίαο. 

γ)  Ξηζηνπνηεηηθά φηη έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο νηθείνπο 

νξγαληζκνχο θαη επηκειεηήξηα πνπ αλήθνπλ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ, Ρερληθφ θιπ.). 

δ)  Ρα Ξηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3.5 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

ε)  πεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε πεξεζία 

θαζψο θαη ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

ζη)  πεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακηά επηθχιαμε. Δθφζνλ ππεχζπλα δειψλεηαη ε 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ γίλεηαη δεθηή, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 

θακηά άιιε επηθχιαμε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κέζα ζηελ πξνζθνξά θαη δελ ζπκθσλεί κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαγσληζκνχ 

δ) Γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή ηνπ ΡΠΚΔΓΔ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

ε) πεχζπλε Γήισζε φηη ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ζε δηαγσληζκφ. 

ζ) Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ππνρξεσηηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκφ. Έιιεηςε έζησ θαη ελφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν 
απνθιεηζκνχ 

 

ΆΟΘΟΝ 6ν: ΦΨθεινο ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο 



Ν θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ  
επηγξαθή: «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ γηα ην δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο 
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο έηνπο 2014» θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα δεηνχκελα ζην 

ηεχρνο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ 
νρήκαηνο θαη θάδνπ.   

 

ΆΟΘΟΝ 7ν: ΦΨθεινο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο 

Ζ δαπΨλε πξνκΪζεηαο ησλ πιηθψλ ζα παξακεΫλεη ακεηΨβιεηε ζε φιε ηε δηΨξθεηα ηνπ 

Ωηνπο θαη δεζκεχεη ηνλ πξνκεζεπηΪ. 

7.1 Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ηελ επηγξαθή: «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ γηα ην δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ «Κεηαθνξά 
ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο έηνπο 2014». 

Πηελ Νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη :  

α) Ζ δαπάλε «Κεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ Θηιθίο έηνπο 
2014». 

β) Θάζε άιιε  δαπάλε έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. 

γ) Ρα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ, θαζψο θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ αλ απηφο είλαη επαλαιεπηηθφο, φιεο νη επηβαξχλζεηο θαη νη θφξνη, νη θξαηήζεηο 
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ καδί κε ηηο επηβαξχλζεηο πνπ λα ηπρφλ επηβιεζνχλ αλαδξνκηθά ζα 

βαξχλνπλ φιεο ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε (αλάδνρν). Δηδηθά θαη κφλν ν ΦΞΑ πνπ βαξχλεη ηε 
ΓΔΑΘ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη ζα θαηαβάιιεηαη επί πιένλ 

ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνζθνξάο.   

7.2 Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζε Δπξψ θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη 
νινγξάθσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη νινγξάθσο. Ξαξάιεηςε ηεο νιφγξαθνπ γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά 
απαξάδεθηε.   

7.3 Όια ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο ζα έρεη κνλνγξάςεη θαη ηα ζηνηρεία θαηά ζειίδα.  
Κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. 

  

ΆΟΘΟΝ  8ν:    Ξξνυπνινγηζκφο-Σξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ 

8.1 Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα εμήληα 
ηέζζεξα Δπξψ,(14.964) ρσξίο ηνλ ΦΞΑ, θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ..Α.Θ. 

 

ΆΟΘΟΝ 9ν: ΠπκβαηηθΨ ζηνηρεΫα. 

Ζ ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ρα έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηε ζχκβαζε θαη ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β.  Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

γ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή κε ηα παξαξηήκαηά ηεο 

δ.  Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (πξνυπνινγηζκφο-ηηκνιφγην-ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία). 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή έξρεηαη ζε αζπκθσλία ζε 

νξηζκέλα ζεκεία κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο πεξεζίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε 



δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο λα 
θαιχςεη ηηο αζπκθσλίεο απηέο. 

 

ΆΟΘΟΝ 10ν: ΔγγπΪζεηο ζπκκεηνρΪο-Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

10.1 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 920,50 €. 

10.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο κε ην  ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή κε γξακκάηην ζχζηαζεο Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

10.3 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ νξίδεηαη ζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.4.   Δγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα παξαπάλσ είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

γίλεηαη απνδεθηή, νπφηε ν ελδηαθεξφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκφ. 

10.5 Θάζε πξνζθνξά δεζκεχεη απηφλ πνπ ηελ ππνβάιεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 120 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.6 Πε απηνχο πνπ απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ κπνξεί λα επηζηξαθνχλ νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ακέζσο, ζε απηνχο δε πνπ απέηπραλ κεηά ηελ αλαθήξπμε απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ 
ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε (αλαδφρνπ) 

 

ΆΟΘΟΝ 11ν: ΞξνζεζκΫα πεξαηψζεσο 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο  ζχκβαζεο. 

 

ΆΟΘΟΝ 12ν: Ρξφπνο δηεμαγσγΪο ηνπ δηαγσληζκνχ - Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

12.1  Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ζπκβαηηθά ηεχρε, κε ην ΞΓ 

28/80. 

12.2  Κφιηο ιήμεη ε ψξα γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ απαγνξεχεηαη ε απνδνρή άιισλ 
εθηφο αλ ζπλερίδεηαη ε παξάδνζε ρσξίο δηαθνπή. 

12.3  Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε δχν θάζεηο: 

α. Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη  παξαιαβή θαθέισλ 

«ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». 

Κεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηζκέλεο ψξαο γηα ηελ επίδνζε πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο 
επηδφζεσο ησλ, θεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο, ε νπνία 

πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κε ηελ ζεηξά πνπ 
ππνβιήζεθαλ..  

Πηε ζπλέρεηα, ζε θιεηζηή – κπζηηθή ζπλεδξίαζε, ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη απνθιείεη φινπο εθείλνπο ηνπο κεηνδφηεο πνπ θαηά ηελ θξίζε 
ηεο επηηξνπήο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα  δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ ζρεηηθή απφθαζε θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. Νη Φάθεινη ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) επηζηξέθνληαη ζ’ απηνχο, εθφζνλ απηνί 
δειψζνπλ φηη δελ ζα θάλνπλ έλζηαζε.  

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

ηνπο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ζηελ αξρή δεθηέο σο παξαπάλσ (απηέο 
πνπ δελ απνθιείζζεθαλ) κε ηε ζεηξά αξηζκήζεψο ησλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο δείμεη φηη δελ 



παξαβηάζηεθε ε απνζθξάγηζε ηνπο θαη αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ηαπηφρξνλα ζε θάζε θχιιν ηεο 
πξνζθνξάο θαη ζην έλα αληίηππν απηήο (κνλνγξάθνληαο απαξαηηήησο φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο). Ρν πξαθηηθφ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ.  

Δπίζεο επηζηξέθνληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνθιείζζεθαλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

εθηφο εάλ απηνί δειψζνπλ φηη ζα ππνβάιινπλ έλζηαζε νπφηε απηέο παξαθξαηνχληαη.  

Γεληθά θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη  νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδφκελσλ. 

β. Απνζθξάγηζε θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλαθήξπμε κεηνδφηε. 

Απηή ε θάζε  ζα γίλεη ζε λέα ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΔΑΘ. Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ  ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλεη ππ’ φςε  ηνπ  θαη  ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο γηα ηηο 
ελζηάζεηο. Πηε θάζε απηή ζπληάζζεηαη λέν πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα απηήο. 

 

ΆΟΘΟΝ 13ν: ΔλζηΨζεηο 

13.1.  Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 
δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 

νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηνπ παξφληνο. 

13.2.  Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

α) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο 
εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 
ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

β) Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή 
ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ. 

γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά 
ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 



γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή 
ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ 
πξνζεζκίαο. 

13.3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

13.4.  Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 
θαζπζηέξεζε ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

 

ΆΟΘΟΝ 14ν: Έγθξηζε- Αθχξσζε- ΚεξηθΪ επαλΨιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ 

14.1. Ρν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ (αλαθήξπμε ηνπ κεηνδφηε) ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΔΑΘ. 

14.2. Ζ ΓΔΑΘ κπνξεί λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ θαη λα κελ πινπνηήζεη ηελ ππεξεζία. Πηελ 
πεξίπησζε απηή νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη θακία απνδεκίσζε. 

14.3. Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο ΓΔΑΘ άθπξν ή φηη δε ζπκθέξεη, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα επαλαιεθζεί αξγφηεξα ή 
ε ΓΔΑΘ λα πξνρσξήζεη ζε άιινπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

14.4. Δάλ ζηνλ δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηε έθδνζε απφθαζε θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο 
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνηεηλφκελσλ ηερληθψλ ιχζεσλ πνπ έρνπλ 
επηιεγεί, ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ή ηελ πξσηνηππία πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ 

ηηο νπνίεο ε ΓΔΑΘ επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.   

  

ΆΟΘΟΝ 15ν:  Πχκβαζε ΑλΨζεζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζ ζχκβαζε γηα ηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΆΟΘΟΝ 16ν:   Άιιεο Ξιεξνθνξίεο 

Θαηά ηελ δεκνπξαζία, ε ππνβνιή πξνζθνξάο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί 
ηεθκήξην, φηη απηφο έρεη κειεηήζεη ιεπηνκεξεηαθά νιφθιεξε ηε δηαθήξπμε θαη φια ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ.  

 

ΆΟΘΟΝ 17ν:    ΔλαιιαθηηθΪ πξνζθνξΨ 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

  

ΆΟΘΟΝ 18ν: ΞνηληθΩο ξΪηξεο  

Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 
κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ έρεη πινπνηεζεί, θάζε εβδνκάδα 
θαζπζηέξεζεο. Ρν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 4% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Ππγγξαθήο 

πνρξεψζεσλ. 

 

ΆΟΘΟΝ 19ν: Ρξφπνο πιεξσκΪο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα.  



 

ΆΟΘΟΝ 20ν: ΔπΫιπζε δηαθνξψλ  

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο έρεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε ηελ ΓΔΑΘ πξνθχπηνπζα απφ 

ηε ζχκβαζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη ακέζσο ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθφξσλ πνπ πξνβιέπεη 
ην ΞΓ 410/95. Πε πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηνπ γηα επίιπζε δηαθνξάο κέζα ζηελ 

πξνβιεπφκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ησλ 15 εκεξψλ ηφηε δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην 
κέιινλ αθνχ ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα ηνπ έρνπλ παξαγξαθεί. 

Κε ηελ έλλνηα απηή είλαη παξαδεθηέο αηηήζεηο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο κφλν 

γηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ησλ 15 εκεξψλ πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο.  

 

ΆΟΘΟΝ 21ν: ΡηκΪ πξνζθνξΨο  

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηηκψλ πνπ είλαη πάλσ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξεζίαο.  

             

3. Ζ ακνηβή ηνπ  ζα επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.03.04 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2014 φπνπ ππάξρεη αλάινγε πίζησζε.  
 

 
 
 

ΘΔΚΑ 8Ν – Απφθαζε 20_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο πξνκΪζεηαο: «ΞξνκΪζεηα αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκεΫνπ».  
 

  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην φγδνν ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ κε ζθνπφ 
ηελ επίρσζε ζθακκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο ζηα δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο 

(εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δηαξξνήο – επεθηάζεσλ θηι) ζην Γήκν Θηιθίο θαη εηζεγήζεθε ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ κε ηελ κέζνδν 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

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

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

 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

 

Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ κε ηελ κέζνδν 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 



ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

 

ΘΔΚΑ 9Ν – Απφθαζε 21_2014  

 

«ΑζθΨιηζε νρεκΨησλ ΓΔΑ γηα ην Ωηνο 2014». Θσδηθφο εμφδσλ 

πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014 Θσδηθφο: 62.05 ». 
 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην Ωλαην ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 

ζέκαηνο.   

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/07 2014 έσο 01/07 2015. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Ζ αζθάιηζε νρεκάησλ είλαη εηήζηνο δηαγσληζκφο ν νπνίνο δηεμάγεηαη απηή ηελ πεξίνδν 
γηα λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο κέρξη 01/07/2015, επεηδή ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη 

απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014. 
Ζ ιίζηα κε ηα νρήκαηα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, επεηδή ππάξρνπλ νρήκαηα πνπ 

απνζχξνληαη θαη θαιχςεηο πνπ δελ απαηηνχληαη. 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξαθάησ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ , ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ζαο. 
 

 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 

 

ΘΔΚΑ: «ΑζθΨιηζε νρεκΨησλ  ΓΔΑ ΘηιθΫο»  

 

 

1.Ζ ΓΔΑ Θηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 21/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

δηελεξγείηαη  πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ 

παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε γηα ηα  απηνθΫλεηα θαη ηα κεραλΪκαηα Ωξγσλ  ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 

κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 20 Καΐνπ 2014 εκΩξα ΡξΫηε θαη ψξα 

10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο – Μεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 

Ρξίηε 27 Καΐνπ  2014 θαη ηελ ίδηα ψξα.  

2.Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 15.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

3.Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  

4.Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
 

 
 

 

 
 

 



ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ   

ΔΗΓΝΠ: «ΑζθΨιηζε νρεκΨησλ  ΓΔΑ ΘηιθΫο» 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 
 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Ρηο δηαηΨμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

α) Ρνλ Λ. 1069/80  (ΦΔΘ Α-191) «ΞεξΫ θηλΪηξσλ δηα ηελ Ϋδξπζηλ ΔπηρεηξΪζεσλ 

δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο»  

γ) ηνπ Ξ.Γ. 370/95 (ΦΔΘ 199/Α/95) "Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ πξνο ην Θνηλνηηθφ Γίθαην", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ/κα 105/00 (ΦΔΘ 100/Α’/17-03-00) 

δ) ηνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ 19/Α’/95) «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

ε) ηνπ Ξ.Γ. 394/96 (ΦΔΘ 266/Α’/4-12-96) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» 

ζη) ηνπ Λ.Γ 2396/53 «Ξεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, 
ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

δ) ηνπ Λ. 976/79 «Ξεξί ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ πξνο ηξνραία αηπρήκαηα πξνθαινχκελα ππφ 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ»  

ε) ηεο Θ..Α. 543/5543/2000 «Σξήζε, θπθινθνξία θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα – 

νρήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

ζ) ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2004   

(EL 134/30-04-2004). Νη δηαηάμεηο ησλ Ξ.Γ 370/1995, 105/2000 θαη 394/1996 ηζρχνπλ θαηά ην κέξνο 
πνπ απηέο δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ. 

2. Ρελ απφθαζε: 

α)Κε αξ.   21   /2014 ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  

 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

 

1. Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξΨ, γηα ηε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αζθάιηζεο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ € 15.000.00 (ΔΟΥ) 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

 

 

2. Ν Γηαγσληζκφο ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζην Διιεληθφ Ρχπν. 

 

3. Ρφπνο - Σξφλνο ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΥΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 

ΓΔΑ Θηιθίο 

1Ν ρικ Θηιθίο – Μεξφβξπζε  

61100 Θηιθίο 

 

20-5-2014 ΡξΫηε 10.00 π.κ 

 



Νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Ξ/Γ/ηνο 

394/96 ζηελ πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο – Μεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη 

θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 27- 5 - 2014  

θαη ηελ ίδηα ψξα.  

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη γηα έλα ρξφλν θαη ε έλαξμε ηζρχνο απηνχ μεθηλάεη απφ ηελ 01-07-

2014 νπφηε θαη φια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα αζθαιηζηνχλ ζηελ αλάδνρν 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεσηηθΨ ζα αλΪθεη ζηνλ θηιηθφ δηαθαλνληζκφ 

θαη ζα έρεη εθπξνζψπηζε ζην Θηιθίο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’. 

 

 

4. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ Ωρνπλ: 

 

Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αζθάιηζεο απηνθηλήησλ.  

 

 

5. ΓηθαηνινγεηηθΨ 

 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

5.1 Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

5.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € 

(ΔΟΥ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) ηεο 

ππεξεζίαο δειαδή 750 €. 

5.1.2 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη 

ην επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκνζία Αξρή, πνπ ζα έρνπλ 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.1.3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη: 

5.1.3.1 δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ 
αδηθήκαηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Κατνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

5.1.3.2 δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα: 

α) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

β) ηα απφ ηελ σο άλσ παξ. 5.1.3.1 πξνβιεπφκελα ππφ ζεκεία α) – δ) αδηθήκαηα. 

πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

- Φπζηθά πξφζσπα 

- Νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

- Γηαρεηξηζηέο  Δ.Ξ.Δ. 

- Ξξφεδξνο, Γ/λσλ Πχκβνπινο θαη κέιε Γ.Π. γηα Α.Δ. 

- Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξνζσπνί ηνπ. 

Δάλ πξφθεηηαη γηα Λνκηθά Ξξφζσπα ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο θαη 

λνκηκνπνίεζήο ηνπο. Δάλ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, ην ΦΔΘ ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα 
ηνπ ελ ελεξγεία Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  



5.1.4. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδησλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ Αξρψλ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

5.1.4.1. Γελ ηεινχλ ππφ: α) πηψρεπζε, β) εθθαζάξηζε, γ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δ) πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ. Δάλ βάζεη εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (π.ρ. πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ), ηφηε απαηηείηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

5.1.4.2. Δπίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία: α) θήξπμεο ζε πηψρεπζε, β) έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, γ) αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, δ) πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Δάλ βάζεη 

εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηφηε απαηηείηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

5.1.5. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

5.1.5.1. Γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ εξγνδφηε, β) 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαη γ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Λ.1599/86 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ θαηαηίζεηαη 
θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

5.1.5.2. Γηα λνκηθά πξφζσπα απαηηείηαη: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη (δελ απαηηείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηνπο δηνηθνχληεο) θαη β) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/86 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
πνπ θαηαηίζεηαη θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

5.1.6. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα γηα λνκηθά πξφζσπα δελ απαηηείηαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ 
ή λνκίκσλ εθπξνζψπσλ. 

5.1.7. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 5.1.4, 5.1.5 

θαη 5.1.6 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ελ ηζρχ ή λα 

έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5.2 Αιινδαπνί: 

5.2.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

5.2.2 Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5.1.3.1 θαη 5.1.3.2. 

5.2.3 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

εδάθηα 5.1.4, 5.1.5 θαη 5.1.6 ηεο παξαγξάθνπ 5.1. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηέηνηα έγγξαθα 

ή πηζηνπνηεηηθά ή απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νηνζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο. Πε ρψξα φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε δήισζε δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία ζα αλαθέξεη φηη: α) δελ 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία έλνξθεο δήισζεο απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, β) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ 5.1.4, 5.1.5 θαη 5.1.6 ηεο παξαγξάθνπ 5.1. 

5.2.4. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο Σψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 

5.3. Ππκκεηνρή πξνκεζεπηψλ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 
ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

5.4. πεχζπλε Γήισζε   

Πηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ν αλάδνρνο 

αζθαιηζηήο ή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιε εηαηξεία 
ρσξΫο ηελ ρξΩσζε ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ. 

 



6. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ: 

 
6.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’  « ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ»                           

6.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ « ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ»  

6.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ « ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ»                                                       

  

6.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ « ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ »                               

6.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ « ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ»     

 

7. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε 

απάληεζε ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ, πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

παξαιάβεη ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο κε απφδεημε θαη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπο.  

 

8. Tα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλνπλ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο.. 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α‟ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΗΓΝΠ 

ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ έσο  15.000,00 €  

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα 

έλα ρξφλν  

 

Ζ πεξηγξαθΪ αθνξΨ ηα ειΨρηζηα απαηηνχκελα.  

 

 
 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ Κ.Δ. : 

1. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Π.Β. ΑΛΑ ΘΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

2. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ .Ε. ΑΛΑ ΑΡΣΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

3. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΠΥΚΑΡΗΘΥΛ ΒΙΑΒΥΛ ΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑ 

4. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΙΗΘΥΛ ΕΖΚΗΥΛ ΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑ 

 

Α/Α ΚΑΟΘΑ 

ΑΟΗΘ. 

ΘΘΙΝΦ. ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

1 JCB 4CX ME 60998 ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

2 JCB 4CX ME 40592 ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

3 CATERPILLAR   ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

4 JCB 1CX ME 40591 ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

5 CASE ME 89083 ΔΠΘΑΦΔΑΠ-ΣΑΛΓΑΘΝΠ 

6 MERCEDES ΚΔ  80671 ΑΞΝΦΟΑΘΡΗΘΝ 

7 MERCEDES ΚΔ  80672 ΔΞΝΞΡΗΘΝ 

 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ : 

1. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Π.Β. ΑΛΑ ΘΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 



2. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ .Ε. ΑΛΑ ΑΡΣΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

3. ΙΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΑΞΝ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝ 

4. ΘΟΑΠΖ ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ 

 

 

 

Α/Α ΚΑΟΘΑ 

ΑΟΗΘ. 

ΘΘΙΝΦ. ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

1.  FIAT DUCATO KHY 5906 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ 

2.  FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ ΘΝΘΘΗΛΝ 

3.  FIAT SCUDO KIE 7427 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ ΙΔΘΝ 

4.  FIAT DOLBO KIE 3597 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ 

5.  FIAT DOLBO KIE 3596 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ 

6.  NISSAN KIB 8577 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ 

7.  TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

8.  TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

9.  ΡΝΝΡΑ 4X2 ΘΗΔ 4896 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

10.  IVECO KIE 3340 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΘΙΔΗΠΡΝ 

11.  IVECO ΛΖΕ 5154 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΛΝ 

12.  VOLKSWAGEN ΘΗΔ 9927 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

13.  REANULT-KAGGO KIE 9402 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

14.  MITSUBISHI 4X4  ΘΗΕ 7347 ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΑΛΝΗΘΡΝ 

15.  PIAGGIO ΝΕΘ 0800 MOTO 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ ΦΝΟΡΖΓΑ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΑ : 

1. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Π.Β. ΑΛΑ ΘΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

2. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ .Ε. ΑΛΑ ΑΡΣΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

3. ΘΟΑΠΖ ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ 

4. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΑΞΝ ΚΔΡΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΦΝΟΡΗΝ 

 

 

 

Α/Α ΚΑΟΘΑ 

ΑΟΗΘ. 

ΘΘΙΝΦ. ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

23 MERCEDES ΘΗΕ 2864 ΦΝΟΡΖΓΝ ΡΟΗΑΜΝΛΝ ΚΔΓΑΙΝ 

 
 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ ΦΝΟΡΖΓΑ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΑ ΚΔ ΓΔΟΑΛΝ ΑΡΝΦΝΟΡΥΠΔΥΠ : 

1. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Π.Β. ΑΛΑ ΘΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

2. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ .Ε. ΑΛΑ ΑΡΣΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 1.000.000 

3. ΘΟΑΠΖ ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ 

4. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΑΞΝ ΚΔΡΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΦΝΟΡΗΝ 

5. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΠΥΚΑΡΗΘΥΛ ΒΙΑΒΥΛ ΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑ 

6. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΙΗΘΥΛ ΕΖΚΗΥΛ ΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑ 

 

 

 

Α/Α ΚΑΟΘΑ 

ΑΟΗΘ. 

ΘΘΙΝΦ. ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

24 MERCEDES KΗΕ 9061 ΦΝΟΡΖΓ. ΓΔΟΑΛΝΠ ΘΗΡΟΗΛΝ 

25 MERCEDES ΘΗΔ 1926 ΦΝΟΡΖΓ. ΓΔΟΑΛΝΠ ΞΟΑΠΗΛO 

 



Νη παξαπάλσ αζθαιηδφκελνη θίδπλνη πνπ είλαη  πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην λφκν, ηελ αζθάιηζε απηψλ θαη γηα επηπιένλ θηλδχλνπο (πξναηξεηηθνχο), θξίλνληαη 

αλαγθαίνη απφ ηε ΓΔΑ Θηιθίο ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ, πξνζηδηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β‟ 

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

1. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

α) Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Ξ.Γ. 394/96 ζηελ Διιεληθή γιψζζα , κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε 

έλα πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν. 

β) Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

γ) Πηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά επθξηλψο ηα θάησζη: 

 Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

 Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ήηνη: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 

 Ν αξηζκφο πξσηνθφινπ ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

Πηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Ρα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».  

Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», θαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ’. 

Νη θάθεινη ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ  ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

δ) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ  ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη σο «Δπηηξνπή». Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν.  

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα 

νξηζζεί αξκνδίσο. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ ππέβαιιαλ 

πξνζθνξέο θαη θξίζεθαλ απνδεθηέο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα 

απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο 

φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 



 Ν πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ.  

 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ. 

 Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

2.  ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

α) Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ 

είλαη ηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

β) Θάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ Κ.Κ.Δ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο θ.ι.π. ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 
γ) H εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’ θαη ε 
παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε 
Γηαθήξπμε. 

δ) Νη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην 

νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηα ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’. 

ε) Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξ. 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ.(394\96). 

 

 

3.  ΡΗΚΔΠ 

 

α) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ’. 

β) Νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΟΥ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

γ) Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

δ) Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, ζα γίλεηαη κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 

ε) Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία (Ξαξάξηεκα Α’) ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

ζη) Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

δ) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία 

ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ ππεξεζία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε) Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ζ) Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

 

4.  ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 

α) Ζ παξάδνζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο  ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

θπξψζεσλ (Άξζξν 26 ηνπ Ξ.Γ. 394/96). 

β) Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθπηψηνπ (Άξζξν 34 ηνπ Ξ.Γ. 394/96). 

 

 

5.  ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

 

 Ρν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Ψξζξν 

35 ηνπ Θ.Ξ.Γ.      (Ξ.Γ. 394\96). 

 

 

6.   ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

 



Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 15 ηνπ        Ξ.Γ. 394/96 (ΦΔΘ 266/Α’/96) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Λ. 

3377/2005 (ΦΔΘ 202/Α/19-8-2005) θαη ην άξζξν 3 ηνπ Λ.2522/97 (ΦΔΘ 178/Α’/97).  

7. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά 

απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα ζπλππνινγίδεη θάζε 

πνηνηηθή θαη νηθνλνκηθή παξάκεηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ πάλσ απφ ην νπνίν ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία θαιχπηεη ελδερφκελε δεκηά.  

 

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

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

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

 Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πεξεζίαο.  
 Δγθξίλεη ηελ Γηαθήξπμε ηεο ππεξεζίαο  θαη απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε Ξξφρεηξνπ 

Γηαγσληζκνχ.  
 Ππγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

λφκνπ 3316/2005 ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

1) Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
2) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3) Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο, ΞΔ Κεραλνιφγνο Κεραληθφο 

 

 

Κε  αλαπιεξσηέο : 

 
 

1) Αζιαλίδεο Σξήζηνο, ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 
2) Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο, ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 
3) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

 

ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 22_2014 

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο ππεξεζηψλ ππνζηΪξημεο – ζπληΪξεζεο πξνγξακκΨησλ Ζ/: 

 «Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο χδξεπζεο». 

 «Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο». 
 «Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  hardware θαη δηθηχσλ». 



 «Φηινμελία ηζηνζειίδαο θαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία». 
 «Δηήζηα ζπλδξνκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ΛΞΗΓ ηεο ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ». 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε εηήζηα ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε 
ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (software) ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-4-2014 

έσο 31/03/2015. 

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

Ρν παξαπάλσ ινγηζκηθφ είλαη εηδηθφ γηα ΓΔΑ φπσο ην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο χδξεπζεο, είηε 

γεληθή εθαξκνγή φπσο ηα πξνγξάκκαηα ινγηζηεξίνπ πνπ πξνκεζεχηεθαλ θαηά θαηξνχο θαη 
κεηά απφ δηαγσληζκνχο. Δίλαη άπιεο θαη καθξνρξφληεο επελδχζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο απαηηεί 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ε απφθαζε πξνκήζεηάο ηνπο είλαη ζεκαληηθή, 
φρη ιφγσ θφζηνπο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ εξγαιεία κε ηα νπνία πνξεχεηαη ην 
πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ θαη πνιιέο θνξέο έλα επαξθέο ινγηζκηθφ βειηηψλεη ηελ απφδνζε θαη ηελ 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

Δπεηδή ην software – ινγηζκηθφ δελ είλαη κηα απιή πξνκήζεηα, αιιά έλα πξντφλ  ην νπνίν 
ζπλερψο πξέπεη λα βειηηψλεηαη, αλαβαζκίδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη νη εηαηξίεο παξαγσγήο 

ινγηζκηθνχ εθηφο απφ ην θφζηνο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνπλ θαη έλα εηήζην θφζηνο παξνρΪο 
ππεξεζηψλ ππνζηΪξημεο (release). Ρν θφζηνο απηφ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 15% ηεο αμίαο 

αγνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εθηηκάηαη ζηελ πξνζθνξά (ζηελ απφθαζε πξνκήζεηαο 
αζξνίδεηαη  σο αλνηγκέλε ηηκή δεθαεηίαο ην θφζηνο αγνξάο θαη ην εηήζην release γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνθνξάο). 

Κε απηή ηελ απφθαζε, θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη γηα ηελ εηήζηα δαπάλε ινγηζκηθνχ ησλ 

θάησζη: 

 Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο χδξεπζεο. 
 Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

 Δηήζηα ππνζηήξημε – ζπληήξεζε  hardware θαη δηθηχσλ. 
 Φηινμελία ηζηνζειίδαο θαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. 
 Δηήζηα ζπλδξνκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ΛΞΗΓ ηεο ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ. 

Γηα φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ έρνπλ θαηαηεζεί γξαπηέο πξνζθνξέο απφ 
ηηο εηαηξίεο, κε βάζε ηε δέζκεπζή ηνπο θαηά ηελ πξνκήζεηα ηνπ software ή ηε εληαία 
ηηκνιφγεζε πνπ αθνινπζνχλ νη κεγάιεο εηαηξίεο παλειιήληαο εκβέιεηαο  φπσο ε singular, είηε 

ηηο ηηκέο αγνξάο φπσο ε θηινμελία ηζηνζειίδσλ ηνπ θ. Ιαδαξίδε. Ππγθεθξηκέλα: 

SOFTWARE (ινγηζκηθφ) ΔηαηξΫα ΔηΪζην 
release € 

(πξν ΦΞΑ) 

Ρξφπνο ππνινγηζκνχ 

1. ORACLE 

2. ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑ 
3. ΓΗΘΡΝ 

4. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

ATS  (SINGULAR 

LOGIC) 

1.800,00 Θαζνξίδεηαη απφ ηε 

singular παλειιαδηθά. 

1. ΡΟΗΡΥΛ χδξεπζε γηα 
(7+2 ) ρξήζηεο 

SOFTWORKS 2.350,00 Θαζνξίζηεθε απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ (αλεγκέλε 



2. ΡΟΗΡΥΛ ινγηζηήξην γηα 
6 ρξήζηεο 

3. ΡΟΗΡΥΛ mobile γηα 1 
ρξήζηε 

ηηκή δεθαεηίαο- release 
15% ηεο ηηκήο αγνξάο).  

Φηινμελία ηζηνζειίδαο θαη 

ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία γηα ην έηνο 
2014 

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ 

ΙΑΕΑΟΝΠ 

325,00 Ξξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 

Δηήζηα ζπλδξνκή ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ ΛΞΗΓ ηεο 

ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ 2014 

ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ 390,00 Ξξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 

Γηα ηε θηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ην έηνο 2014 ηνλίδεηαη φηη  ε χπαξμε ηεο 
ηζηνζειίδαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο επηπιένλ  είλαη απαηηνχκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ (εηήζην release). 

Αλαζέηεη ηε δαπάλε ινγηζκηθνχ ζηηο θάησζη εηαηξίεο, κε ηα πνζά πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 
 

 

SOFTWARE (ινγηζκηθφ) ΔηαηξΫα ΔηΪζην 

release € 
(πξν ΦΞΑ) 

Ρξφπνο ππνινγηζκνχ 

 ORACLE 
 ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑ 
 ΓΗΘΡΝ 

 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

ATS (SINGULAR 
LOGIC) 

1.800,00 Θαζνξίδεηαη απφ ηε 
singular παλειιαδηθά. 

 ΡΟΗΡΥΛ χδξεπζε γηα 

(7+2) ρξήζηεο 
 ΡΡΟΗΡΥΛ ινγηζηήξην γηα 

6 ρξήζηεο 

 ΡΟΗΡΥΛ mobile γηα 1 
ρξήζηε 

SOFTWORKS 2.350,00 Θαζνξίζηεθε απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ (αλεγκέλε 
ηηκή δεθαεηίαο).  

Φηινμελία ηζηνζειίδαο θαη 

ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία γηα ην έηνο 

2014 

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ 

ΙΑΕΑΟΝΠ 

325,00 Ξξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 

Δηήζηα ζπλδξνκή ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ΛΞΗΓ ηεο 
ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ 2014 

ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ 390,00 Ξξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 

 



Πε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα ππνγξαθνχλ ρσξηζηέο ζπκβάζεηο κε θάζε εηαηξία. 
 
 Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε εηήζηαο ζπλδξνκήο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ΛΞΗΓ ηεο Γήκνο ΛΔΡ, 

ζην παθέην 1 φπνπ παξέρεηαη: 

1. Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  ηεο ηζηνζειίδαο. 
2. Δλεκέξσζε γηα φια ηα λέα λνκνζεηήκαηα, ηηο αιιαγέο ζηελ ηξάπεδα Ξιεξνθνξηψλ, ηηο 

λέεο πξνθεξχμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη απνδειηίσζε ΦΔΘ ηεπρψλ 
Α΄ θαη Β΄ θαη άκεζε ελεκέξσζε κέζσ e-mail. 

 

 
ΘΔΚΑ 11ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 23/2014:  
 

Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ΓΔΑ  ΘηιθΫο, νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 
2014. 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ελδΩθαην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο 

«Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ΓΔΑ  ΘηιθΫο, νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 
2014» θαη θαηφπηλ δήηεζε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 

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

1. Ρελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07 

2. Ρν εγγ. Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012 
3. Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ  ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη 

ηζρχεη ζήκεξα 

4. Ρελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 
5. Έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ  

 
 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

 

Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ – Δμφδσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, 
σο εμήο: 

 
1.Θαηαξγεί ηνπο παξαθάησ Θ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ ηεο ΓΔΑΘ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηδηθεπηνχλ, πεξαηηέξσ, νη θσδηθνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε επηκέξνπο εξγαζίεο θαη λα 
θαηαζηεί ν ίδηνο ν πξνυπνινγηζκφο πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο  

 

 

K.A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝΠ 

62.07.01.1 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ - 

ΚΔΡΑΦ ΚΔΠΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ 20.000,00 

62.07.01.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ 
10.000,00 

62.07.02.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
20.000,00 



62.07.02.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
10.000,00 

62.07.02.3 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ 20.000,00 

62.07.03.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
20.000,00 

62.07.03.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
10.000,00 

62.07.03.3 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 20.000,00 

62.07.04.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖΠ 
20.000,00 

62.07.04.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖΠ 
10.000,00 

62.07.04.3 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖΠ 20.000,00 

62.07.05.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
20.000,00 

62.07.05.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
10.000,00 

62.07.05.3   ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ 20.000,00 

62.07.06.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
20.000,00 

62.07.06.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
10.000,00 

62.07.06.3 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ  
20.000,00 

62.07.07.1 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 20.000,00 

62.07.07.2 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 
20.000,00 

62.07.07.3 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ  

 
20.000,00 

61.03.03 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΣΖΚΗΘΝ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ 20.000,00 

61.93.1 ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ 15.000,00 

61.93.5 ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ - ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ, ΓΑΙΙΗΘΝ 
16.000,00 

61.93.6 ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ - ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΓΝΗΟΑΛΖΠ, 

ΚΝΟΗΥΛ 

16.000,00 

61.93.7 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 20.000,00 

61.98.1 ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 20.000,00 

ΠΛΝΙΝ 447.000,00 

Κε ηελ αλακφξθσζε απηή, ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην Θ.Α. 41.05 απμάλεηαη θαηά 447.000,00€.  

 

2.ΚεηαθΩξεη απφ ην απνζεκαηηθφ Θ.Α. 41.05 πνζφ 447.000,00 € δεκηνπξγεΫ θαη 

πηζηψλεη ηνπο θΨησζη λΩνπο Θ.Α. ηνπ ζθΩινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ΓΔΑ ΘηιθΫο, νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2014, πνπ αθνξνχλ εξγαζΫεο σο εμΪο: 

 

 

K.A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝΠ 

62.07.01.10 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΦΝΟΡΖΓΥΛ           4.000,00    

62.07.01.11 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΘΠΘΑΦΔΥΛ           4.000,00    

62.07.01.12 ΠΛΡΖΟΖΠΖ AYTOKINHTΥΛ           4.000,00    

62.07.01.13 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΗΘΟΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ           4.000,00    

62.07.01.14 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΑΞΝΦΟΑΘΡΗΘΝ 4.000,00 

62.07.01.20 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ           3.000,00    

62.07.01.21 ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ           2.000,00    

62.07.01.22 ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ -           1.000,00    



ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ 

62.07.01.23 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ - 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ 
          2.000,00    

62.07.01.24 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΔΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ 

(SOFTSTARTER - INVERTER). 
          2.000,00    

62.07.02.10 
ΔΙΔΓΣΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΦΗΙΡΟΥΛ 

ΑΞΝΠΗΓΖΟΥΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.02.11 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΦΗΙΡΟΥΛ 

ΑΞΝΠΗΓΖΟΥΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.02.12 ΟΘΚΗΠΖ - ΦΗΙΡΟΥΛ ΑΞΝΠΗΓΖΟΥΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

62.07.02.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

62.07.02.14 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.02.21 
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ 

ΘΟΝΠΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.02.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΘΟΝΠΗΥΛ 
          2.000,00    

62.07.02.23 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ 
          2.000,00    

62.07.02.24 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ 
          2.000,00    

62.07.02.31 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ           4.000,00    

62.07.02.32 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ           4.000,00    

62.07.02.33 ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ           4.000,00    

62.07.02.34 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ  
4.000,00    

62.07.02.35 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΔΞΗΠΘΔΖ - ΟΘΚΗΠΖ ΚΔΗΥΡΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΝ 

ΓΗΘΡΝ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.10 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΟΘΚΗΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΚΔΗΥΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.11 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΑΙΒΓΝΠΥΙΖΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔ 

ΚΝΟΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΠΔ 

ΒΑΛΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

62.07.03.14 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΒΑΛΥΛ ΠΔ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΔ 

ΚΝΟΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.21 
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ 

ΚΝΟΗΥΛ 
          3.000,00    

62.07.03.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΚΝΟΗΥΛ 
          3.000,00    

62.07.03.23 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
          1.000,00    

62.07.03.24 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
          3.000,00    

62.07.03.30 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

62.07.03.31 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

62.07.03.32 ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

62.07.03.33 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ 
          4.000,00    

62.07.03.34 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΛΥΛ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

62.07.04.10 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΟΘΚΗΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΚΔΗΥΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ 
          4.000,00    

62.07.04.11 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΑΙΒΓΝΠΥΙΖΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔ 

ΓΝΗΟΑΛΖ  
          4.000,00    

62.07.04.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΠΔ 

ΒΑΛΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ 
          4.000,00    

62.07.04.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ            4.000,00    

62.07.04.14 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΒΑΛΥΛ ΠΔ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΔ 

ΓΝΗΟΑΛΖ  
          4.000,00    

62.07.04.20 ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ           4.000,00    



ΓΝΗΟΑΛΖ 

62.07.04.21 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΓΝΗΟΑΛΖ 
          3.000,00    

62.07.04.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ 
          1.000,00    

62.07.04.23 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ 
          2.000,00    

62.07.04.30 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ           4.000,00    

62.07.04.31 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ           4.800,00    

62.07.04.32 ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ           4.000,00    

62.07.04.33 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ 
          4.800,00    

62.07.04.34 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΛΥΛ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖ           2.400,00    

62.07.05.10 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΟΘΚΗΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΚΔΗΥΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
          4.000,00    

62.07.05.11 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΑΙΒΓΝΠΥΙΖΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔ 

ΣΔΟΠΝ 
          4.000,00    

62.07.05.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΠΔ 

ΒΑΛΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
          4.000,00    

62.07.05.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ            4.000,00    

62.07.05.14 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΒΑΛΥΛ ΠΔ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΔ 

ΣΔΟΠΝ  
          4.000,00    

62.07.05.20 
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ 

ΣΔΟΠΝ 
          4.000,00    

62.07.05.21 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΣΔΟΠΝ  
          2.000,00    

62.07.05.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΣΔΟΠΝ  
          1.000,00    

62.07.05.23 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
          2.000,00    

62.07.05.24 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΔΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ 

(SOFTSTARTER - INVERTER). ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
          1.000,00    

62.07.05.30 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ           4.000,00    

62.07.05.31 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ           4.000,00    

62.07.05.32 ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΣΔΟΠΝ           4.000,00    

62.07.05.33 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΣΔΟΠΝ 
          4.000,00    

62.07.05.34 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΛΥΛ ΓΔ ΣΔΟΠΝ           4.000,00    

62.07.06.10 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΟΘΚΗΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΚΔΗΥΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.11 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΑΙΒΓΝΠΥΙΖΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΠΔ 

ΒΑΛΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ           4.000,00    

62.07.06.14 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΒΑΛΥΛ ΠΔ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.20 
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.21 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ  
          2.000,00    

62.07.06.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          1.000,00    

62.07.06.23 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          2.000,00    

62.07.06.24 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΔΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ 

(SOFTSTARTER - INVERTER). ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          1.000,00    

62.07.06.30 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ           4.000,00    

62.07.06.31 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ           4.000,00    

62.07.06.32 
ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    



62.07.06.33 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

62.07.06.34 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΛΥΛ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ           4.000,00    

62.07.07.10 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΟΘΚΗΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΒΑΙΒΗΓΥΛ 

ΚΔΗΥΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.11 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΑΙΒΓΝΠΥΙΖΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΠΔ 

ΒΑΛΝΠΡΑΠΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

62.07.07.14 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΒΑΛΥΛ ΠΔ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ  
          4.000,00    

62.07.07.20 
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.21 
ΟΘΚΗΠΖ - ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΙΥΟΗΥΡΥΛ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.22 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΚΗΠΖΠ - 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΖΚΗΡΝΛΝ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ  
          4.000,00    

62.07.07.23 
ΟΘΚΗΠΔΗΠ - ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ – 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.24 
ΟΘΚΗΠΖ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΔΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ 

(SOFTSTARTER - INVERTER). ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ 
          4.000,00    

62.07.07.30 ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.800,00    

62.07.07.31 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

62.07.07.32 ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.800,00    

62.07.07.33 
ΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΔΗΠ - ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΙΖΤΗΥΛ 

ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ  
          2.400,00    

62.07.07.34 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΛΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.03.03.1 
ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΞΝΙΔΗΚΑΡΗΘΝ ΣΙΥΟΗΝ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 
          4.000,00    

61.03.03.2 
ΓΗΔΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ - ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΒΑΟΔΥΛ 

ΚΔΡΑΙΙΥΛ Γ ΘΗΙΘΗΠ 
          4.000,00    

61.03.03.3 
ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ - ΚΔΡΑΦΝΟΑ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΛΗΡΟΗΘΥΛ ΓΔ 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
          4.000,00    

61.03.03.4 ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ           4.000,00    

61.03.03.5 ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ           4.000,00    

61.93.10 ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ           4.000,00    

61.93.11 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΘΑΘΗΕΖΠΖΠ ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ           4.000,00    

61.93.12 ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΔΥΛ           4.000,00    

61.93.13 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΔΥΛ           3.000,00    

61.93.50 ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ -  ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

61.93.51 ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ -  ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.93.52 ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

61.93.53 ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.93.61 ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ -  ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

61.93.62 ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ -  ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.93.63 ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

61.93.64 ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.93.71 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ           4.000,00    

61.93.72 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ           4.000,00    

61.93.73 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ           4.000,00    

61.93.74 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔ ΓΝΗΟΑΛΖΠ ΣΔΟΠΝ           4.000,00    

61.93.75 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ           4.000,00    

61.98.10 ΔΡΝΗΚΑΠΗΑ - ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΥΛ ΘΑΠΗΚΝ           4.000,00    

61.98.11 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΓΗΘΡΝ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ 

ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ (ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΚΖ ΔΟΓΑΠΗΚΔΠ ΖΚΔΟΔΠ 

ΘΑΗ ΥΟΔΠ)           4.000,00    

61.98.12 
ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΠΡΖ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ (ΘΑΡΆ 

ΡΗΠ ΚΖ ΔΟΓΑΠΗΚΔΠ ΖΚΔΟΔΠ ΘΑΗ ΥΟΔΠ)           4.000,00    

61.98.13 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΓΗΑ ΘΑΘΠΡΔΟΝΚΔΛΔΠ           4.000,00    



ΝΦΔΗΙΔΠ 

61.98.14 
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΦΑΘΔΙΥΛ ΔΛΡΑΙΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΓΗΑ 

ΔΙΔΓΣΝ ΔΞΗΡΟΝΞΝ           4.000,00    

ΠΛΝΙΝ 447.000,00 

 

 

Κε ηελ αλακφξθσζε απηή ζπλνιηθά δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ζην απνζεκαηηθφ θεθάιαην 
Θ.Α. 41.05 

 

 

ΘΔΚΑ 11Ν – Απφθαζε 23Α_2014 

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο ππεξεζηψλ – Ωξγσλ: Θαζαξηφηεηα ΔΔΙ ΘηιθΫο ΓΔ ΘηιθΫο –
Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2013: 61.93.1 . 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ελδΩθαην ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 

ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ν θαζαξηζκφο θαη ε 
ζπληήξεζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Θηιθίο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/3/2014 έσο 

31/12/2014. 
 

Νη εηδηθνί φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα παξέρεηαη ε ππεξεζία είλαη νη 
εμήο: 

1. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ζα είλαη γεληθή θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ 15:00 έσο 20:00 (ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο). 

2. Ν αλάδνρνο είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ηδίνπ θαη ησλ άιισλ 
πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαζαξηφηεηαο. 

3. Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

4. Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο 

θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην δηθαίσκα γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 
εάλ ν αλάδνρνο δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

απαηηνχκελε θαζαξηφηεηα. 
 

Απαηηνχκελεο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη: 
-Θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα επηπιεφλησλ απφ ηε δεμακελή θαζίδεζεο. 

Θαζεκεξηλφο έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε ρεκηθψλ ζηνλ παρπληή ιάζπεο θαη ηελ 
δεμακελή αεξηζκνχ. 

Θαζαξηζκφο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ θηίξην εηζφδνπ. 
Θαζαξηζκφο ακκνζπιινγήο – ιηπνζπιινγήο απφ ηα ζπγθξαηεζέληα ζηεξεά απφβιεηα 

θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ θάδν απνξξηκκάησλ. 
Θαζαξηζκφο κε λεξφ ηνπ ρψξνπ μεθφξησζεο βνζξνιπκάησλ. 

Θφςηκν κε ριννθνπηηθφ κεράλεκα ηνπ πξαζίλνπ, θιάδεκα ησλ δέλδξσλ θαη ινηπέο 

εξγαζίεο πξαζίλνπ. 
Ιίπαλζε ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηψλ. 



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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ΘΝΟΡΗΓΖ Ι.ΕΑΝΟΗ, θαηνίθνπ Ξιάησλνο 

& Αξηζηνηέινπο 16- Θηιθίο, εηδηθφηεηα: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ, -  
 ΑΦΚ :114206065, έλαληη πνζνχ 4.000 € πιένλ ΦΞΑ γηα νιφθιεξν ην έξγν θαη φιν 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 

Ζ πιεξσκή ηεο εθάζηνηε δεδνπιεπκέλεο κεληαίαο ακνηβήο ζα γίλεηαη κεηά ηελ 
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν ζα εμνθιείηαη κεηά ηελ ηήξεζε ηεο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία ζπλάδεη κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ΓΔΑ 
Θηιθίο. 

Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ εξγνιάβνπ ΓΔΑ Θηιθίο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη 

αδεκίσο ηελ ζχκβαζε. 
Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηελ εξγαζία κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, 

απαγνξεπφκελεο ηεο αλαδνρήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε απφ 

άιιν πξφζσπν θαη ηεο εθρψξεζεο θαη ελερπξίαζεο νπνηαζδήπνηε απαηηήζεσο. 
 

 

 

 

ΘΔΚΑ 12ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 24/2014:  
 

Αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ιεηηνπξγΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 

2014 (Απφθαζε 24/2014). 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δσδΩθαην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ην έηνο 2014» θαη 
θαηφπηλ δήηεζε λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 

 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

 

ΡεθκεξΫσζε αλαγθαηφηεηαο αλαζΩζεσλ. 

Ζ επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεθκαίξεηαη σο εμήο: 

1. ΓΗΔΟΛΠΖ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ 

Ζ ΓΔΑ Θηιθίο κε ηε δηεχξπλζή ηεο ζηα θαιιηθξαηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Θηιθίο, παξέρεη 

ππεξεζίεο χδξεπζεο απνρέηεπζεο   ζε έμη επηπιένλ δήκνπο (ηνπο πξψελ δήκνπο Ξηθξνιίκλεο, 
Γαιιηθνχ, Γξνζάηνπ, Κνπξηψλ, Θξνπζίσλ θαη Σέξζνπ). Πηνπο παξαπΨλσ 6 αλαθεξφκελνπο 

δΪκνπο δελ ππΪξρε ΓΔΑ. 



Πηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θηιθίο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, δίθηπα 
χδξεπζεο – απνρέηεπζεο). Γελ κεηαθΩξζεθε ην πξνζσπηθφ νχηε ν θηλεηφο εμνπιηζκφο 

(νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θιπ). 

Έηζη, απφ ηελ κηα ζηηγκΪ ζηελ Ψιιε, θιΪζεθε ην ππΨξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 
λα εμππεξεηΪζεη ζρεδφλ δηπιΨζηνπο θαηαλαισηΩο θαη ηξηπιΨζηα Ωθηαζε.  

Δπηπιένλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη νμπκέλα πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη πνηφηεηαο λεξνχ θαη 

ππνηππψδε νξγΨλσζε.  

Πήκεξα, ε ΓΔΑ Θηιθίο εμππεξεηεί 116 νηθηζκνχο, ζε κηα έθηαζε 1581.21 ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηνκέηξσλ, κεγαιχηεξε θαη απφ ηεο ΔΓΑΞ πνπ εμππεξεηεί ηελ Αζήλα. Λα ζεκεησζεί φηη ν 

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

 

2. ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ: 

2.1. ΘΨιπςε ζΩζεσλ νξγαλνγξΨκκαηνο (ΝΔ): 

Ν ηειεπηαΫνο νξγαληζκφο εζσηεξηθΪο ππεξεζΫαο (ΝΔ) ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο εγθξΫζεθε ην 
Ωηνο 2005 (ΦΔΘ Β‟ αξηζκφο θχιινπ 33/18-01-2005), φηαλ ε αξκνδηφηεηα ηεο ΓΔΑ 

ΘηιθΫο Ϊηαλ ζηα φξηα ηεο ΓεκνηηθΪο Δλφηεηαο ΘηιθΫο. 

Νη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΝΔ αλά νξγαληθή κνλάδα είλαη: 

ΚΝΛΑΓΑ ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝ ΑΞΌ ΝΔ ΡΑΘΡΗΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 ΞΔ ΡΔ ΓΔ Δ ΠΛΝΙΝ ΡΞ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1  1  2 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

2  6  8 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 5 1 12 8 26 

Ρ.. ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΔΗΠ   1 2 3 

ΠΛΝΙΝ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 8 1 20 10 39 

ΘΑΙΚΔΛΔΠ 8 1 5 8 22 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ: 

1. Ρν ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΝΔ είλαη 39 άηνκα. 

2. Ν παξαπάλσ ΝΔ ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ην έηνο 2005, γηα ηελ ζεκεξηλή ΓΔ Θηιθίο, φηαλ 
ην ζχλνιν ησλ πδξνκέηξσλ ήηαλ 15578 πδξφκεηξα.  

3. Ζ ΓΔΑ Θηιθίο ην έηνο 2013 απαζρνιεί 22 εξγαδνκέλνπο ΑΣ. Πηα παξαπάλσ άηνκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 ΑΚΔΑ.  

4. Κε βάζε ηνλ ΝΔ έηνπο 2005 ε αλαινγία πδξνκέησλ αλά εξγαδφκελν είλαη: 

ΔΡΝΠ 2005 

Κε βΨζε ην πξνζσπηθφ ΑΣ   15578/34 = 458 πδξφκεηξα αλΨ εξγαδφκελν 



Ρν έηνο 2013 ε ΓΔΑ Θηιθίο εμππεξεηεί 38747 πδξφκεηξα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Θηιθίο κε ην 
πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο. Δπνκέλσο ε αλαινγία πδξνκέηξσλ αλά εξγαδφκελν είλαη. 

ΔΡΝΠ 2013 

Κε βΨζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΝΔ  38747/34 = 1139 πδξφκεηξα αλΨ 

εξγαδφκελν 

Κε βΨζε ην πξνζσπηθφ ΑΣ  38747/22 = 1761 πδξφκεηξα αλΨ εξγαδφκελν 

 

Δπνκέλσο κε αλαθνξά ζηνλ ΝΔ, ν νπνίνο έγηλε κε βάζε ηε ΓΔ Θηιθίο,  απνδεηθλχεηαη φηη κε 
βάζε ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ αηφκσλ ην έηνο 2005 ε απνδεθηή αλαινγία είλαη 458 

πδξφκεηξα αλά εξγαδφκελν ΑΣ. Ρν έηνο 2013 ε πξαγκαηηθή αληηζηνηρία είλαη 1761 πδξφκεηξα 
αλά εξγαδφκελν ΑΣ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ε παξάκεηξνο ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ 
Θηιθίο: ν Γήκνο Θηιθίο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε ζηελ Διιάδα, επνκέλσο 

ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν αγσγψλ ζε 116 αξαηνθαηνηθεκέλνπο δηάζπαξηνπο κηθξνχο 
νηθηζκνχο. 

2.2. Πχγθξηζε κε νκνεηδεΫο επηρεηξΪζεηο. 

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ, ν πιένλ ζηηβαξφο δείθηεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ 

ησλ ΓΔΑ σο νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν αξηζκφο πδξνκέηξσλ αλά εξγαδφκελν.  

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπγθξίλνληαη ε ΓΔΑ Θηιθίο κε ηελ ΔΓΑΞ, ηελ κεγαιχηεξε 
επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ χδξεπζεο ηεο ρψξαο.   

  ΔΓΑΞ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ 4.300.000            51.990    

ΓΟΝΚΔΡΟΑ 1.950.000            38.747    

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ 2.868                    22    

ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ ΑΛΑ ΓΟΝΚΔΡΟΝ 2,21                1,34    

ΓΟΝΚΔΡΟΑ ΑΛΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 680              1.761    

ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ ΑΛΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 1.499              2.363    

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ   

ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 22  

ΠΛΝΙΝ 34      

ΔΘ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΑΚΔΑ 6  

ΠΛΝΙΝ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 38.747  

ΔΛΔΟΓΑ 33.767  

ΑΛΔΛΔΟΓΑ (ΠΔ ΓΗΑΘΝΞΖ)  4.980  

 

Όπσο θαίλεηαη ν δείθηεο ηνπ αξηζκνχ πδξνκέηξσλ αλά εξγαδφκελν ΑΣ είλαη:  

 ΓΔΑ ΘηιθΫο Ωλαο εξγαδφκελνο αλΨ 1761 πδξφκεηξα 
 ΔΓΑΞ  Ωλαο εξγαδφκελνο αλΨ 680 πδξφκεηξα 

Λα επηζεκαλζεί φηη ε ΔΓΑΞ πδξνδνηεί ην 50% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, δελ έρεη ηελ 
επζχλε ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ζεσξείηαη ε πιένλ θαζεηνπνηεκέλε, ζχγρξνλε θαη πξφηππε 

επηρείξεζε ηεο ρψξαο. 



Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΓΔΑ Θηιθίο λνκηκνπνηείηαη λα έρεη κηθξφηεξν δείθηε απφ ηελ ΔΓΑΞ, 
επεηδή ε ΔΓΑΞ ιφγσ κεγάινπ κεγέζνπο δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη επνκέλσο 
ιεηηνπξγεί πην θαζεηνπνηεκέλα.  

Δάλ εηίζεην σο κέηξν ζχγθξηζεο ε ΔΓΑΞ, ηφηε ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 60 άηνκα (πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πδξνκέηξσλ 
ηνπ Γήκνπ Θηιθίο δηα ηνπ 680). 

2.3. Ξνζνζηφ δαπαλψλ κηζζνδνζΫαο θαη παξνρψλ ηξΫησλ ζηηο δαπΨλεο 

Έλαο ηξίηνο δείθηεο είλαη ην πνζνζηφ επΫ ησλ εμφδσλ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο πνπ δαπαλΨηαη 

γηα κηζζνδνζΫα. Γεληθά ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ν ζηαζκηζκέλνο δείθηεο 
είλαη πεξίπνπ ζηα 2/3 ησλ εμφδσλ, δειαδή ζε πνζνζηφ απφ 60% έσο 70%. Πε δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο επηρεηξήζεηο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξνο. 

Πηε ΓΔΑ Θηιθίο ν παξαπάλσ δείθηεο είλαη 37%. γηα απηφ ην ιφγν ε ΓΔΑ Θηιθίο παξακέλεη 
κηα νηθνλνκηθά βηψζηκε επηρείξεζε θαη φηη νη επηινγέο ηεο δηνίθεζεο εμππεξεηνχλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, θξηλφκελεο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. ΣσξΫο πεξηζηξνθΩο, εΨλ ν δεκφζηνο θαη 
ηδησηηθφο ηνκΩαο εΫρε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, Ψιιε ζα Ϊηαλ ε εηθφλα ηεο 
ρψξαο ζΪκεξα.  

Ππλνςίδνληαο, κε ηα παξαπάλσ επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Θνληνινγίο, απηφ πνπ ζηελ πξάμε επηρεηξείηαη είλαη λα επηζηξαθνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο σο 
παξνρή ππεξεζηψλ  ηα ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη θαη  

ππάξρνπλ ζην ηακείν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

2.4. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΛΔΥΛ ΓΔ πνπ ΔΜΞΖΟΔΡΔΗ Ζ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Νη έμη λένη Γήκνη πνπ εληάρζεθαλ ζηε ΓΔΑ Θηιθίο απφ πιεπξάο νξγάλσζεο ήηαλ ζε 
ππνηππψδε κνξθή κε ζεκαληηθφηεξα ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

1. Αλππαξμία αξρείσλ θαη κειεηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ππγθεθξηκέλα, δελ παξειήθζε 

θαλέλα ζρέδην κε ηηο νδεχζεηο ησλ αγσγψλ, ηηο αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο κειέηεο ησλ 
δεμακελψλ θαη ησλ ινηπψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο γεσινγηθέο κειέηεο ησλ 

γεσηξήζεσλ, ηα\ηο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο ησλ αλιηνζηαζίσλ, θιπ. 
2. Γελ ππάξρεη ζρεδηαζκφο πδξνδφηεζεο αλά δψλε παξνρήο. 
3. Γελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα άδεηα ρξήζεο λεξνχ 

4. Γελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο 
5. Γελ ππήξραλ αμηφπηζηα αξρεία θαηαλαισηψλ 

6. Γελ ππήξραλ αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηζνδπγίσλ 
εζφδσλ εμφδσλ 

7. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία παξνρψλ, αγσγψλ, δηακέηξσλ ζσιελψζεσλ 

8. πάξρνπλ πξνβιήκαηα επάξθεηαο λεξνχ. 
9. Γελ ππάξρνπλ  πδξφκεηξα ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 50% ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ΓΔ 

Κνπξηψλ. 
10.πάξρνπλ ρηιηάδεο ραιαζκέλα πδξφκεηξα 
11.πάξρνπλ ζηε ΓΔ Ξηθξνιίκλεο θαη ζε κεξηθνχο νηθηζκνχο ηεο ΓΔ Θξνπζίσλ νηθηζκνί κε 

αθαηάιιειν πξνο πφζε λεξφ. 
12.Ρα έζνδα κφιηο θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ηεο ΓΔΖ. Ζ δηαθνξά θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο ΓΔ Θηιθίο πνπ είρε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

 



ΔπνκΩλσο, θιΪζεθε Ζ ΓΔΑ ΘηιθΫο λα αλαιΨβεη θαη ιεηηνπξγΪζεη ηελ ππεξεζΫα 
χδξεπζεο, ρσξΫο ηελ θαηΨιιειε εηνηκφηεηα θαη κε κεγΩια νξγαλσηηθΨ θαη νηθνλνκηθΨ 
πξνβιΪκαηα.  

Ζ πξψηε δχζθνιε πξνζπάζεηα ηνπ έηνπο 2013 επηθεληξψζεθε ζηελ δεκηνπξγία αμηφπηζηνπ 

αξρείνπ θαηαλαισηψλ, επεηδΪ πιΩνλ νη ππεξεζΫεο εΫλαη πιΪξσο αληαπνδνηηθΩο θαη νη 
ιεηηνπξγηθΩο δαπΨλεο θαιχπηνληαη κφλν απφ ηα Ωζνδα, ηελ βειηίσζε ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ίδηνπο πφξνπο γηα λα κεησζνχλ αξρηθά νη δηαθνπέο πδξνδφηεζεο θαη ε 
θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ γηα ηελ 
αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ πνπ είλαη αλαγθαία, γηα λα κε 

δαπαλψληαη νη ειάρηζηνη πνιχηηκνη πφξνη άζθνπα θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κεξηθά απφ ηα νμέα 
πξνβιήκαηα. 

 

3. ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 
Δπεηδή ν ππάξρσλ εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ (ΔΘ), φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 
είλαη πιένλ αλεπίθαηξνο, ζηε ζπλέρεηα ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αλά ηκήκα. 
 

3.1. ΡΚΖΚΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Α/Π).   

1. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ   

πάξρνπλ πεξί ηηο 200 εγθαηαζηάζεηο (δεμακελέο, γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, δηπιηζηήξηα λεξνχ 

θιπ). δηάζπαξηα ζε φιν ην Γήκν Θηιθίο.  

Ζ ζπληήξεζή ηνπο απαηηεί ηελ παξνπζία 2 ειεθηξνιφγσλ ηηο εξγάζηκεο ψξεο, ελφο ειεθηξνιφγνπ 

ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη δχν ειεθηξνιφγσλ γηα ηελ θάιπςε αξγηψλ θαη ζαββαηνθχξηαθνπ, αλά 

έλα ζε δχν βάξδηεο. 

 

2. ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ ΔΡΖΠΗΥΠ  ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ 

εξγάζηκεο εκέξεο: 260 εκέξεο εηεζίσο Σ  2 ειεθηξνιφγνη αλά εκέξα  

                                  

520,00    

Απνγεπκαηηλή βάξδηα: 1  άηνκν Σ 260 εκέξεο 

                                  

260,00    

Παββαηνθχξηαθα 52 Σ 2 ειεθηξνιφγνη αλά εκέξα 

                                  

204,00    

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΥΛ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΝΙΥΛ ΡΥΛ 

ΑΛΑΓΘΥΛ  

                                  

984,00    

    

ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ (έλαο εξγαδφκελνο = 230 αλζξσπνεκέξεο 

εηεζίσο) 

                                      

4,30    

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ   

1 ειεθηξνιφγνο ΑΣ 

                                  

230,00    

ΘΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΘΑΙΦΘΝΛ 

                                  

758,00    

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΡΝΠ 

                                      

3,30    

 

 

 

3.2. ΡΚΖΚΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (ΓηαξξνΩο, 

επεθηΨζεηο). 

1. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ     

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο απαηηνχληαη:8 ηξηκειή ζπλεξγεία, ηα νπνία 
θαηαλέκνληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  



Θάζε ζπλεξγείν ζπγθξνηείηαη απφ 3 εξγαδνκέλνπο: Έλα ρεηξηζηή ΚΔ, έλα πδξαπιηθφ θαη έλα βνεζφ. 
Έλαο εθ ησλ ηξηψλ νξίδεηαη επηθεθαιήο.  

Δπεηδή νη αλάγθεο είλαη ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί βάξδηα.  

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππάξρεη έλα επηπιένλ ηξηκειέο ζπλεξγείν γηα ηα απνγεχκαηα θαη ηα 

ζαββαηνθχξηαθα.  

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΠΛΔΟΓΔΗΑ ΑΛΑ ΓΔ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΚΔΠ ΖΚΔΟΔΠ 

ΓΔ  

 ΡΟΗΚΔΙΖ 

ΠΛΔΟΓΔΗΑ  

 ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑ 

ΔΡΝΠ (ηξηκειΪ ζπλεξγεΫα Σ 3 

εξγαδφκελνη Σ 251 εκΩξεο)  

ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ                            2                       1.560,00    

ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ                            2                       1.560,00    

ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ                            1                          780,00    

ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ                            1                          780,00    

ΓΔ ΚΝΟΗΥΛ - ΓΝΗΟΑΛΖΠ                            1                          780,00    

ΓΔ ΣΔΟΠΝ                             1                          780,00    

ΠΛΝΙΝ                      6.240,00    

ΘΑΙΤΖ ΒΑΟΓΗΑΠ (1 ηξηκειΩο ζπλεξγεΫν 

Σ 3 εξγαδφκελνη Σ 365 εκΩξεο).                            1                       1.095,00    

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ αλΨ 

ΔΡΝΠ: (365 εκΩξεο Σ 3 εξγαδφκελνη)                      7.335,00    

ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ                           31,89    

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ     

1 Σεηξηζηήο (Ρζαξίδεο),  

2 βνεζνί πδξαπιηθνη (Μαλζφπνπινο, 

Πηδεξφπνπινο).  

(έλαο εξγαδφκελνο ΑΣ εξγάδεηαη 230 εκέξεο 

εηεζίσο)  3 άηνκα                        690,00    

ΘΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΘΑΙΦΘΝΛ                      6.645,00    

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ 

ΡΝΠ: (έλαο εξγαδφκελνο ΑΣ εξγάδεηαη 230 

εκέξεο εηεζίσο)                           28,89    

 

 

3.3. ΡΚΖΚΑ 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ     

1. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ    εηΪζηεο αλζξσπνεκΩξεο  

1. ΓΟΑΦΔΗΑ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 4 ψξεο εκεξεζίσο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο  

                                   

130,00    

2. ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

2 εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο, ήηνη 2ρ261  

                                   

522,00    

ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 

ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ 

 Απνγεχκαηα 2 ψξεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο   

                                     

65,25    

ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 

ΓΟΝΠΑΡΝ 

 Παββαηνθχξηαθν: 2 ψξεο πξσί 

θαη 2 ψξεο απφγεπκα: έιεγρνο, 

θιείζηκν  

                                   

104,00    

ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 

ΘΑΠΡΑΛΔΥΛ     

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ 

ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ (ΘΝΞΖ ΞΟΑΠΗΛΝ 

ΞΔΟΗΜ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ – θιπ). 

 Απαηηνχληαη δχν ζπλεξγεηα ησλ 

2 αηφκσλ, ηα νπνία ζα 

αζρνινχληαη κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

                                   

520,00    



ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ 

ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΥΛ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ 

ΡΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ    

                               

1.341,25    

ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ   

                                       

5,83    

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ:  

                                                                                   

-        

ΘΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ ΞΝ 

ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΘΑΙΦΘΝΛ   

                               

1.341,25    

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ 

ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΡΝΠ 

 έλαο εξγαδφκελνο ΑΣ εξγάδεηαη 

230 εκέξεο εηεζίσο  

                                       

5,83    

 

 

 

3.4. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ -ΔΞΗΠΘΔΔΠ Ζ/Κ  

        

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΠΛΔΟΓΔΗΑ 

ΑΛΑ ΓΔ ΓΗΑ ΡΗΠ 

ΔΟΓΑΠΗΚΔΠ ΖΚΔΟΔΠ  ΠΛΔΟΓΔΗΑ  

 

ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ 

ΑΛΑ ΔΡΝΠ  

ζπλεξγεΫα Σ 

εξγαδφκελνη Σ 

260 εκΩξεο)  ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ 

πεδνδξνκίσλ, θζνξψλ, 

θαηαζθεπή θξεαηίσλ, 

επηζθεπή ζραξψλ, θαιπκάησλ 

θξεαηίσλ θιπ 

1 ζπλεξγείν ηξηψλ 

αηφκσλ  

                              

780,00    

κέζσ πξγ 55-64 ΝΑΔΓ. 

Δγξθίλνηλαη έσο 7 ζέζεηο 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ 

ηίζεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 

de minimis 

ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ 

ΑΛΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ (πεξηθξάμεηο, 

ειεθηξνζπγθνιήζεηο κηθξέο 

εξγαζίεο κε ζθπξφδεκα θιπ) 

1 ζπλεξγείν ηξηψλ 

αηφκσλ  

                              

780,00      

ΒΑΦΔΠ θηηξίσλ, ζσιελψζεσλ 

ζηδεξψλ θνπθσκάησλ θιπ  1 βαθέαο  

                              

260,00    κέζσ πξγ 55-64 ΝΑΔΓ 

        

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ 

ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΥΛ ΓΗΑ 

ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ    

                          

1.820,00      

        

ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ   

                                   

7,91      

        

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ:   ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ     

        

ΘΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ 

ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΘΑΙΦΘΝΛ   

                                  

7,91      

        

κέζσ πξγ 55-64 ΝΑΔΓ   

                                   

7,00      

        

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ ΓΗΑ 

ΘΑΙΤΖ ΡΝΠ   

                                   

0,91      

 

 

 

3.5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ - ΣΙΥΟΗΥΠΖ 
 



   1. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ     

      

    ΑΛΘΟΥΞΝΔΡΖ 

ΣΖΚΗΘΝΠ ΣΖΚΗΘΝΠ ΞΔ γηα αλαιχζεηο 1 

ΣΙΥΟΗΥΠΖ - ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ 

2 άηνκα κε έλα κηθξφ αλνηθηφ θνξηεγφ ζα 

κεηαθέξνπλ ην ριψξην, ζα ειέγρνπλ ην 

ππνιεηκκαηηθφ ριψξην θαη ζα βνεζνχλ ηελ 

ρεκηθφ ζηηο δεηγκαηνιεςίεο θιπ 2 

      

ΠΛΝΙΝ   3 

      

      

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ 

ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΥΛ ΓΗΑ 

ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ      

      

ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΣ   3 

      

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ:                                                              -        

      

ΘΔΛΔΠ ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΔΠ 

ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΘΑΙΦΘΝΛ   3 

      

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΣ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΡΝΠ 

 έλαο εξγαδφκελνο ΑΣ εξγάδεηαη 230 εκέξεο 

εηεζίσο  3 

      



Γεδνκέλα απφ δηαδίθηπν: http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/pricelist_epistol_2012.pdf

2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΡΖΔ

ΧΝ ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

 ΤΝΟΛΟ  ΚΟΣΟ 

ΜΔΣΡΖΖ 

/ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00                   3     45.000,00              0,50     22.500,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΠΟΛΗ

    4.000,00                   3     12.000,00              1,00     12.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΟΙΚΙΜΟΙ

  19.000,00                   2     38.000,00              1,00     38.000,00   Δθηηκψκελε 

θαηαγξαθή 

αλά 

αλζξσπνεκ

έξα 

(Αθεληνπιίδ

εο): 40 

πδξφκεηξα.

ΛΟΙΠΔ ΓΔ   95.000,00     72.500,00   

ΤΝΟΛΟ

ηηο ινηπέο ΓΔ εθηηκάηαη φηη ζα γίλνπλ 3 ην έηνο 2015

3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΡΑΓΗΓΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΣΟΠΟΘΔΣ

ΖΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΠΟΛΗ

    4.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΟΙΚΙΜΟΙ

  19.000,00          16.000              1,00     16.000,00   

Δθηηκψκελε 

ηηκή 

ηνπνζέηεζεο 

(Αθεληνπιίδ

εο): 0,5 

επξψ αλά 

ζθξαγίδα

ΛΟΙΠΔ ΓΔ   38.000,00     16.000,00   

ΤΝΟΛΟ

ηφρνο έηνπο 2014

4. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑ

ΣΑΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΠΟΛΗ

    4.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΟΙΚΙΜΟΙ

  19.000,00               500              6,00       3.000,00   Δθηηκψκελε 

ηηκή 

αληηθαηάζηα

ζεο 

(Αθεληνπιίδ

εο): 5 επξψ 

αλά 

πδξφκεηξν

ΛΟΙΠΔ ΓΔ   38.000,00       3.000,00   

ΤΝΟΛΟ

ηφρνο έηνπο 2014

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑ

ΣΑΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00            1.000              5,00       5.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΠΟΛΗ

    4.000,00               100            10,00       1.000,00   

ΓΔ ΚΙΛΚΙ 

ΟΙΚΙΜΟΙ

  19.000,00            1.000            10,00     10.000,00   Δθηηκψκελε 

θφζηνο 

ειέγρνπ: 10 

επξψ αλά 

πδξφκεηξν 

(ζπκπεξηιακ

βάλεηαη 

κεηαθνξά - 

εξγαζία 

θιπ)

ΛΟΙΠΔ ΓΔ   38.000,00     16.000,00   

4. ΓΔΛΣΗΑ ΓΗΑ ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ (ΔΛΔΓΥΟ ΤΓΡΟΛΖΦΗΧΝ - ΣΑΠΧΜΑΣΑ - 

ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΔΗ - ΓΗΑΚΟΠΔ - ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΣΧΝ κλπ).

 



7. ΠΓΓΟΑΦΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ - ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΠ 

      

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

Ππγγξαθή πξαθηηθψλ, αλάξηεζε απνθάζεσλ ζηε δηαχγεηα, 

κηθ απνθάζεσλ ζην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ 

επίηξνπν θιπ 1 άηνκν  

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΔΛΡΑΙΚΑΡΥΛ 

Ξαξαιαβή ηηκνινγίσλ - θνπή εληαικάησλ, εηνηκαζία θαθέινπ 

γηα έιεγρν 1 άηνκν  

 

ΠΛΝΙΑ 
   

    

ΡΝΚΔΑΠ 

 ΑΛΑΓΘΑΗΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

ΞΑΟΣΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΣ  ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ  

6. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 

                       

13    

Ληθνιαίδεο, 

Μαθνπζηφπνπινο, 

Αθεληνπιίδεο                       10    

2. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

(Γηαξξνέο, επεθηάζεηο). 

                       

32    

Ρζαξίδεο, Μαλζφπνπινο, 

Πηδεξφπνπινο                       29    

ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Κ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Α/Π). 

                         

4    Σαξαιακπίδεο                         3    

3. ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ - ΞΟΑΠΗΛΝ 

                         

6                              6    

4. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ -

ΔΞΗΠΘΔΔΠ Ζ/Κ  

                         

8    

7 άηνκα πξγ ΙΑΔΘ1 ηνπ 

ΝΑΔΓ γηα επξηζθνκέλνπο 

πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο. Ρν 

πξφγξακκα ιήγεη 31 Καΐνπ 

2014. Κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη αλαθνηλσζεί λέν 

πξφγξακκα.                         1    

5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ 

- ΣΙΥΟΗΥΠΖ 

                         

3                              3    

7. ΠΓΓΟΑΦΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ - 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΠ 

                         

2                              2    

ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 

                         

2    

Ρξηαληαθπιιίδεο, 

Βαζηιεηάδεο (ΑΚΔΑ)                        -      

ΠΛΝΙΝ 

                       

70                            54    

 

 

4. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΙΤΖΠ ΑΛΑΓΘΥΛ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ. 

Απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαίλεηαη φηη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ είλαη 54 άηνκα. Δθφζνλ δελ εγθξηζεί ην πξφγξακκα  ηνπ ΝΑΔΓ πνπ 

αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ, απφ ην νπνίν 
θαιχπηνληαη 7 ζέζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εξγαηψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη απηέο νη ζέζεηο ζηηο 54.  

Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έσο 31-12-2016. 
Δπνκέλσο δελ δχλαηαη ε ΓΔΑ Θηιθίο λα θάλεη πξνθήξπμε γηα πξφζιεςε ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

ΔπνκΩλσο ε κφλε Ψκεζε δπλαηφηεηα εΫλαη λα θαιπθζνχλ νη αλΨγθεο κε αλΨζεζε ζε 
ηξΫηνπο. 

ΒΨζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζΫαο ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ κε 
απεπζεΫαο αλΨζεζε εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ αλΨ δεκνηηθΪ ελφηεηα. 



Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζπλερηζηεί ε ζηνηρεηψδεο ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  πξνζσξηλά κε 
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε 11 εξγνιήπηεο απφ ην ηνπηθφ δπλακηθφ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ απφ ηελ 
εκπεηξία ηνπο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Νη αλαζέζεηο ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο ηερληθέο κειέηεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλέηαμε ε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπψλ αλαγθψλ θαη ησλ εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, θαζψο ηηο εξγαζίεο 
θαη ππεξεζίεο πνπ δελ δχλαηαη λα θαιπθζνχλ ζα γίλνπλ δηαγσληζκνί κε πξννπηηθή δηεηίαο, ν 

νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε: 

1. Γηαγσληζκφο ζπληήξεζεο δηθηχσλ χδξεπζεο 
2. Γηαγσληζκφο ζπληήξεζεο ε/κ εγθαηαζηάζεσλ 

3. Γηαγσληζκφο δηαρείξηζεο χδξεπζεο (θαηαγξαθή ελδείμεσλ – αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ – 
ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ αζθαιείαο). 

4. Γηαγσληζκφο ζπγγξαθήο πξαθηηθψλ – θνπήο εληνιψλ πιεξσκήο θαη αλάξηεζήο ηνπο ζην 

δηαχγεηα. 

 

ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΑΛΑΘΔΠΔΥΛ ΒΑΠΔΗ ΡΝ ΛΝΚΝ 

Δίλαη θαλεξή ε ηάζε λα αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο νη ππεξεζίεο απηέο. 

Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε θαη ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3259 κε εκεξνκελία 30 

Ηαλνπαξίνπ 2014 έγγξαθν ηεο ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ 
ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ, ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΡΑ κε ζέκα: Ξξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2014 ζηνπο ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα ΛΞΗΓ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο 

Πχκθσλα κε ην παξαπάλσ έγγξαθν, ζην θεθάιαην «Ινηπέο επηζεκάλζεηο», Ππκβάζεηο 
Κίζζσζεο Έξγνπ (ΠΚΔ) αλαθέξεη φηη: 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4147/2013 παξΩρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΝΡΑ θαη ηα 

ΛΞΗΓ απηψλ λα ζπλΨπηνπλ ζπκβΨζεηο κΫζζσζεο Ωξγνπ αθφκα θαη εηδηθνηΪησλ 
αληΫζηνηρσλ κε εθεΫλεο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνπο Νξγαληζκνχο Ϊ ζηνπο Θαλνληζκνχο 

ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ηνπο, γηα φζν ρξφλν ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ 
θαη δηνξηζκψλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, δειαδή κέρξη ηηο 31-12-2016 γηα λα θαιχςνπλ άκεζα ηηο 
αλάγθεο ηνπο. 

 

 
ΠΛΝΤΗΕΝΛΡΑΠ: 

Ζ αλάζεζε έξγσλ, εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ είλαη θαηά ηεθκήξην ε κφλε λφκηκε, ιεηηνπξγηθή θαη 

νηθνλνκηθή  επηινγή, επεηδή γίλεηαη άκεζα νη παξαπάλσ αλάγθεο είλαη επείγνπζεο 

Πηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ε αλάζεζε είλαη κνλφδξνκνο, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο 
θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζε 6 λένπο δήκνπο.  

Ππγρξφλσο φκσο είλαη θαη νηθνλνκηθφηεξε νδφο γηα ηελ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ, 

επεηδή γηα ίζε πνζφηεηα έξγνπ, εξγαζίαο - ππεξεζίαο ε δαπάλε αλαζέζεσλ είλαη κηθξφηεξε 
απφ ηελ δαπάλε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ζ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη έξγσλ απνηειεί έλα πην 
απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθά ηξφπν εθηέιεζεο έξγσλ, εξγαζηψλ -ππεξεζηψλ θαη αλακέλεηαη ε 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζή ηνπ. Θίγεη φκσο βαζηθά θεθηεκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρν αληίζεην δελ 
ηζρχεη. 



Ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξνβάιιεηαη θαηά θφξνλ ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα ζρεηηδφκελε κε ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ηηο πςειέο ακνηβέο. Γπζηπρψο ζην 
άκεζν κέιινλ ζα ζπξξηθλσζεί δξαζηηθά ε γλσζηή κνξθή εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

δεκνζίνπ. 

Ζ πξννπηηθή δηαηήξεζεο θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηνλ καλδχα ηνπ θξάηνπο, 
αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κφλν σο κεραληζκφο ειέγρνπ. Γειαδή έλα επηηειείν ζηειερψλ πνπ 

ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπ ππεξγνιάβνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 
θαηαλαισηέο.  

Ζ ΓΔΑ ΘηιθΫο, δηαρεηξΫζηεθε κε επζχλε θαη ζχλεζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λνκνζεζΫαο 

θαη δελ ζπκκεηεΫρε ζηηο ππεξβνιΩο πνπ νδΪγεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξΪζεηο ζε 
ππεξβνιηθΩο πξνζιΪςεηο θαη κεγΨιν δαλεηζκφ. Βαζηθφ ζηνηρεΫν Ϊηαλ πΨληα ε 
βησζηκφηεηα ηεο επηρεΫξεζεο θαη φρη ε πνιηηηθΪ ησλ πξνζιΪςεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

Ωγθαηξα πξνΩβε ζε κηα δνκΪ νξγΨλσζεο εξγαζΫαο πνπ ηελ θαζηζηΨ απνηειεζκαηηθΪ 
θαη βηψζηκε.  

Ρα παξαπΨλσ απνηππψλνληαη θαη ζηα νηθνλνκηθΨ δεδνκΩλα ηεο επηρεΫξεζεο, ηα νπνΫα 

κπνξεΫ λα ζπγθξηζνχλ κε νπνηνδΪπνηε ηζνινγηζκφ ηδησηηθΪο επηρεΫξεζεο.  

Ρν επηρείξεκα φηη πνιιέο αλαζέζεηο ππνθξχπηνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία είηε φηη θαιχπηνληαη 
απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ ηζρχεη, επεηδή φπσο εηπψζεθε 

πξσηχηεξα, ν ΝΔ έγηλε κε βάζε ηε ζεκεξηλή ΓΔ Θηιθίο θαη πιένλ ηίζεηαη απφ κεδεληθή βάζε ε 
νξγάλσζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Δίλαη ζαθέο φηη θαλείο 
πιένλ δελ αζρνιείηαη κε ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

νξγαλνγξάκκαηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ παγίσλ ζέζεσλ δελ 
επηθαηξνπνηήζεθαλ θαη είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ζχληαμεο λέσλ νξγαληζκψλ. 

Γείγκα ησλ παξαπάλσ πξνζέζεσλ απνηειεί ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ππεξσξηψλ – επηθπιαθήο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ φιν ην 
εηθνζηηεηξάσξν. Ρππηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο επηρείξεζεο είλαη νη ΓΔΑ. Δπνκέλσο νη αλαζέζεηο 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κνλφδξνκνο. 

 

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

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 

A) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ: 

1) ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Α/Π) 

2) ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Γηαξξνέο, επεθηάζεηο) 
3) ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

4) ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ -ΔΞΗΠΘΔΔΠ Ζ/Κ 
5) ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ – ΣΙΥΟΗΥΠΖ 
6) ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΗ ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ – ΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ 

ΓΑΞΑΛΥΛ (Ππκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο θαπζίκσλ, αλαξηήζεσλ ζην 
δηαχγεηα, απνκαγλεηνθψλεζε απνθάζεσλ, εηνηκαζία δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

εηζπξαθηφξσλ). 
7) ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ (θαηαγξαθή θαηαλαιψζεσλ, ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ 

αζθαιείαο, δηαλνκή ινγαξηαζκψλ, ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ δεκνηψλ θιπ). 

Πηνπο εξγνιήπηεο - αλαδφρνπο: 



1) ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Α/Π) 

 Ραγθαιίδεο Αλαζηάζηνο 
 Θνηζακπνπηθίδεο Λίθνο 
 Κπξηαλίδεο Θσλζηαληίλνο 

2) ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Γηαξξνέο, επεθηάζεηο) 

 Ξαπιίδεο Αζαλάζηνο 
 Θαιαηηδίδεο Πίκνο 
 Ραλάλεο Ησάλλεο 

 Σαξαιακπίδεο Θσλζηαληίλνο 

3) ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 Θνπξηίδεο Πάββαο 
 Γεσξγία Θσηζαξή 

4) ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ -ΔΞΗΠΘΔΔΠ Ζ/Κ 

 

5) ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ – ΣΙΥΟΗΥΠΖ 

 Πνθία Θνπξηίδνπ 

6) ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΗ ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ – ΔΡΝΗΚΑΠΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ (Ππκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο θαπζίκσλ, 
αλαξηήζεσλ ζην δηαχγεηα, απνκαγλεηνθψλεζε απνθάζεσλ, εηνηκαζία δηθαηνινγεηηθψλ 
πιεξσκήο εηζπξαθηφξσλ). 

 Ππκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο θαπζίκσλ  

Ληθνιαίδνπ Θεάλσ 

7) ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ:  

Θαηαγξαθή θαηαλαιψζεσλ 

 Κηζαειίδεο Ηνξδάλεο 

 

Νη αλαζέζεηο ζα γίλνπλ κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 

ΘΔΚΑ 13ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 25/2014:  

 
 
Έγθξηζε κειΩηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξΨηεζεο ηεο πξνκΪζεηαο:  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ 

ΙΖΠ, ΣΑΟΡΗΝ& ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ Ζ/. 



 
    Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην ηξΫην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζέκα Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Ξξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ θαη αλαισζίκσλ  Ζ/» 
γηα ην έηνο 2014 θαη θαηφπηλ δήηεζε λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 

   Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 

ππφςε ηνπ Γ.Π.  φηη ε πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ θαη αλαισζίκσλ  Ζ/ γίλεηαη  γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη κε  πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαθήξπμε. 

 
 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ, 
ΣΑΟΡΗΝ & ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ Ζ/ 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Θηιθίο  (Γ.Δ..Α.Θ.), πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην  Θηιθίο (1ν 

ρικ Θηιθίο - Μεξφβξπζεο) 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Ξξφρεηξν Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, κε ην ζχζηεκα ζπκπιήξσζεο ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4 ηνπ 

ΔΘΞΝΡΑ θαη ηελ ππ αξηζκ. 3305/2010 (ΦΔΘ 1789 Β/ 12-11-2010 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο), κε αληηθείκελν ηελ «Ξξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ & αλαιψζηκσλ 

Ζ/» πξνυπνινγηζκνχ ( 7.562,50 ) επηά  ρηιηάδεο πεληαθφζηα εμήληα  δχν  επξψ θαη πελήληα ιεπηά» πιένλ 

ΦΞΑ 23%. 

Άξζξν 1   

ΑληηθεΫκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο είλαη ε Ξξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ & αλαιψζηκσλ Ζ/ γηα 

ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α.Θ. 

Άξζξν 2  

ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ - ΞνηνηηθΩο ΞξνδηαγξαθΩο 

 

1. Ρα είδε ηεο πξνκήζεηαο είλαη: 

• Γξαθηθή χιε 

• Σαξηί Α4-Α3 

•  Αλαιψζηκα Ζ/ 

2. Νη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαζψο θαη νη δεηνχκελεο πνζφηεηεο απηψλ, απνηππψλνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΗΗ - ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. 



3. Ζ πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δεηείηαη λα είλαη πνιχ θαιή θαη νη κειάλεο, θαζψο θαη ηα toner λα είλαη 

γλΪζηα. 

4. Ρν ραξηί Α3 θαη Α4 λα είλαη ιεπθφ κε βάξνο 80 gr θαη πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί δείγκα, επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ. 

5. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ κειαλψλ, TONER θαη κπαηαξηψλ δελ κπνξεΫ λα εΫλαη πξηλ κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

Ωηνπο απφ ηελ εκΩξα ηνπ δηαγσληζκνχ.. 

6. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεθκεξηψλεηαη επηπιένλ κε πξνζθφκηζε ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖΠ ή  θαη ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΦΙΙΑΓΗΥΛ. 

 

 

Άξζξν 3   

Ηζρχνπζεο ΓηαηΨμεηο 

 

1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε:  

α. ηνλ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. (αξηζκ. 11389/1993 απφθαζε Ξ.ΔΠ.) 

β. ηνλ Λ.2286/1995. γ. ην Λ.1069/80 

γ. ηελ αξηζκ.25/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο . 

Νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο απηήο, σο εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ. 

Άξζξν 4 

Σξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγΪο ηνπ δηαγσληζκνχ - ΞαξαιαβΪ ΓηαθΪξπμεο 
 

1.  Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηo Θηιθίο  απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία 

ηεο Γ.Δ..Α.Θ, 1ν ρηι.Θηιθίο Μεξφβξπζεο, ζηηο 16 ηνπ κΪλα ΑπξηιΫνπ ηνπ έηνπο 2014, εκέξα Ρεηάξηε κε ψξα 

ιήμεο ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ηελ 10.00 π.κ.. 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Γ.Δ..Α.Θ. (http://www.deyak.gr) ή θαη λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 1ν ρηι. Θηιθίο 

Μεξφβξπζεο, ην αξγφηεξν πξηλ απφ κία (1) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ( ψξεο 8.00' - 15.00' ). Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ ζην ηει. 23410-29330. 

3.  Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θξηζεί άγνλνο, ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο.  

Άξζξν 5 

πνβνιΪ Ξξνζθνξψλ 

 

1. Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε 

απφδεημε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνέξρνληαη ζε απηή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

2. Κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη λα θέξεη ηελ έλδεημε ΞΟΥΡΝΡΞΝ. 

Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

• Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ, κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

• Ν ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, δει. Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

• Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

• Ρα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο 

εμήο: 

Πηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 7. 

Ρα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ,κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 

ηελ έλδεημε « ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ » . 

Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δειαδή ην ζπκπιεξσκέλν ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ , ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

4. Νη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

http://www.deyak.gr/


6. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Θαηά ην άλνηγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. 

7. Ζ επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Ζ 

απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

8. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξαθείηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηά θχιιν. Ν θάθεινο ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ πεξεζία. 

9. Ν θάθεινο ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απηήο ή ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ. 

10. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

11. Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνκεζεηψλ. 

12. Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

13. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, κφλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ, 

πξνθνξηθά ή γξαπηά. 

Άξζξν 6   

Ξξνυπνινγηζκφο – Σξεκαηνδφηεζε 
 

Ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα  δχν  

επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ»  ( 7.562,50 )  πιένλ ΦΞΑ 23%. 

  Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΑΘ θαη ε πξνκήζεηα έρεη εληαρζεί ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ 

ηεο, ζηνπο θσδηθνχο: 

64.07. 02 «έμνδα πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ - θσηνηππίεο »,  

64.07. 03 «γξαθηθή χιε & ινηπά πιηθά γξαθείνπ », 

64.07. 04 « αλαιψζηκα Ζ/ (κειάλεο εθηππσηψλ - toner) »  

 

Άξζξν 7  

 ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο 

 

Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα λα κελ απνθιεηζηνχλ, πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο εηο απινχλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζ' απηή: 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ' απηφ. 
 

2. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά φηη: 

i. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

ii. δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Λ.Ξ.Γ.Γ., δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ 

παξάπησκα, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θαη γεληθά ε επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη 

ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ηνλ Γεκφζην ηνκέα. 

iii. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη 

ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

iv. δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 



ππεξεζία. 

 

3. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά : 

 

α) Όηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ - ΞΝΗΝΡΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» θαη 

ζην «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ - ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ».  

β) Όηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη 

ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. Δθφζνλ ππεχζπλα δειψλεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δελ γίλεηαη δεθηή, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, θακία άιιε επηθχιαμε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κέζα ζηελ 

πξνζθνξά θαη δελ ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο δηαγσληζκνχ. 

γ) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο πεξί αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

δ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαηνχκελε πξνκήζεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

4. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 8   
ΡηκΩο - ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ 

 

1.  Ν πξνκεζεπηήο θαηαζέηεη ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηνλ αληίζηνηρν 

ηίηιν, πνπ πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ 

(επί πνηλήο απνθιεηζκνχ). 

 

2.  Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Αλάιπζε δαπάλεο ησλ επηκέξνπο εηδψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ζε ζθξαγηζκέλν έληππν πνπ 

ρνξεγήζεθε απφ ηε ΓΔΑΘ 

β) Ρν άζξνηζκα ηεο δαπάλεο ησλ επηκέξνπο εηδψλ ζα ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 
3.  Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο (νη επηκέξνπο θαη ε ζπλνιηθή) δίλνληαη ζε ΔΟΥ θαη ζα πξέπεη λα 

   αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο πνπ 

αλαθέξνληαη νινγξάθσο. Ξαξάιεηςε ηεο νιφγξαθεο γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. 

4.  Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξακέλνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, ζηαζεξέο γηα φιν ην δηάζηεκα 

πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακηά αλαζεψξεζε ή αχμεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (π.ρ. 

αχμεζε εκεξνκηζζίσλ, κηζζψλ, ινηπψλ απνδνρψλ, πιηθψλ, ηηκαξίζκνπ, κείσζε ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο θ.ιπ.), 

θαζψο θαη γηα απξφνπηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ηηκψλ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

5.  Νη ηηκέο πξνζθνξάο δίλνληαη αλά ηεκάρην είδνπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ θαη ελζσκαηψλνπλ ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Γ.Δ..Α.Θ. 

6.  Πηελ Νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί επίζεο : 

α) Θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 β) Όιεο νη επηβαξχλζεηο θαη νη θφξνη, νη θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ καδί κε ηηο επηβαξχλζεηο πνπ ελδερφκελα 

επηβιεζνχλ αλαδξνκηθά, ζα βαξχλνπλ φιεο ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε. Δηδηθά θαη κφλν ν ΦΞΑ πνπ βαξχλεη ηε ΓΔΑK 

δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη ζα θαηαβάιιεηαη επί πιένλ ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

πξνζθνξάο. 

 



Άξζξν 9   
Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 

1. Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ δεζκεχεη απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζήο ηνπ. 

 

 

Άξζξν 10  
Έγθξηζε απνηειΩζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 

1.  Ζ δεκνπξαζία δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ εγθξηζεί ην απνηέιεζκά ηεο απφ ην Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑΘ, 

ην νπνίν κπνξεί, κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ), λα θαηαθπξψζεη ηελ πξνκΪζεηα ζην ζχλνιφ ηεο ζ' Ωλα πξνκεζεπηΪ Ϊ αλΨ νκΨδα , ζε 

πεξηζζνηΩξνπο κεηνδφηεο. 

2.  Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΔΑΘ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ εληχπσλ, θαη είλαη ε ρακειφηεξε. 

3.  Αλ αθπξσζεί ή δελ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, νη ζπκκεηέρνληεο ζ' απηφλ 

δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο . 

4.  Ζ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ γηα ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά. 

5.  Ρν  Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ κπνξεί, επίζεο, λα κελ εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα δεκνπξαηήζεη πάιη ηελ πξνκήζεηα 

κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ή λα πξνρσξήζεη ζηελ δηελέξγεηά ηεο κε άιιν λφκηκν ηξφπν. 

 

 

Άξζξν 11  
πνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο - Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο θαη θαιΪο εθηΩιεζεο 

 

1. Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ 

Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ. 

2. Ζ απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, καδί κε ηελ 

πξφζθιεζε λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α.Θ. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ έθπησζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε, κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ, ηε δηαθήξπμε θαη ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

4. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αμίαο 254,70 

(δηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) γηα ηελ νκάδα Α. 

5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ  ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αμίαο 210,30 

(δηαθφζηα δέθα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) γηα ηελ νκάδα Β. 

 

6. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο απφ αλαγλσξηζκέλε Ρξάπεδα , αμίαο ίζεο κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, 

ρσξίο ηνλ ΦΞΑ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί (6) έμη κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Ξξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 

7. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία ή δελ 

πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο , θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑΘ. 

Άξζξν 12  
ΞξνζεζκΫα εθηΩιεζεο ηεο παξαγγειΫαο - ΞαξαιαβΪ ηεο πξνκΪζεηαο ΞνηληθΩο ξΪηξεο 
 

1.  Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή εθάπαμ εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 12κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ πεξεζία. 



 

2.  Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο παξ. 1α ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ, ε 

νπνία ζπληάζζεη θαη ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

 

3.  Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο παξ. 1β ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ. Ρν 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζπληάζζεηαη θάζε κήλα χζηεξα απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ 

παξαιεθζεί απφ νξηζκέλνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ΓΔΑΘ. 

 

4.  Ζ παξαιαβή ζα γίλεη κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΑΘ γηα ηα είδε ηεο 

παξαγξάθνπ 1α ή θαη ζην ρψξν εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα είδε ηεο παξαγξάθνπ 1β. 

 

5.  Πε πεξίπησζε πνπ δελ δηελεξγεζεί ε παξάδνζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1, ν πξνκεζεπηήο 

ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα, πνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. Κεηά ηελ πάξνδν 

είθνζη (20) εκεξψλ πέξαλ απφ ηελ νξηδφκελε ζηελ παξ. 1 εκεξνκελία παξάδνζεο θαη εθφζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί 

ε παξαγγειία, ε ΓΔΑΘ δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη λα εηζπξάμεη νιφθιεξν ην πνζφ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Άξζξν 13 

 ΞιεξσκΪ – ΘξαηΪζεηο 

1.  Ζ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ αθνχ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ Ρηκνιφγην. 

 

2.  Αλ ζηελ παξαιαβή νξηζκέλα είδε βξεζνχλ φηη δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 

επηζηξέθνληαη θαη ε εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

3.  Θαηά ηελ πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΑΘ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4.  Ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο ηζρχνπλ 
θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο 
 

.Άξζξν 14 

 Ρεχρε ΓεκνπξΨηεζεο 

 

1.  Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε ηα νπνία ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο, ε αλάζεζε θαη ε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο είλαη ηα 

παξαθάησ θαη ε ζεηξά ηζρχνο ησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

1) Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

2) Ρηκνιφγην - πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξάο. 

3) Ξξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

2.  Ρα παξαπάλσ ηεχρε απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, ε νπνία ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

Άξζξν 15  

Άιιεο δηαηΨμεηο 

1. Ζ ζπκκεηνρή ζην παξφληα δηαγσληζκφ θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη 

έρεη κειεηήζεη θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.  Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηνηρνθνιιάηαη ζηα Γξαθεία ηεο ΓΔΑΘ θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν θαη 

ζε 1 ηνπηθή Δθεκεξίδα. 

3.  Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο,  ζα θαηαβάιινληαη 

ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ αλάδνρν. 



ΘΔΚΑ 14Ν - Απφθαζε 26/2014 

ΡξνπνπνΫεζε νκΨδαο Ωξγνπ (απφθαζε 17/2013 κε ζΩκα: Νξηζκφο επηηξνπΪο 
δηαγσληζκψλ, ΝκΨδσλ Ωξγνπ θαη ζρεδηαζκνχ, ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ηεο ΔΔ «WWM-
QUOL». 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην ηΩηαξην  ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Ρν παξαπάλσ πξφγξακκα έγηλε απνδεθηφ απφ ηα κέιε ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε ηελ κε 

αξηζκφ 44/2013 απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ 
ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη απνηππψλνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ επηρνξήγεζεο 

(SUBSIDY CONTRACT A, No: P2-018-2012). 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 192,065,00€. 

 

Ζ πινπνΫεζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο ζα γΫλεη: 

- κε αλάζεζε (αλνηθηφο δηαγσληζκφο – πξφρεηξνη δηαγσληζκνί) θαη  
- κε απηεπηζηαζία (γλήζηα θαη νηνλεί )  

δξάζεσλ ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν Procurement Plan.  

Ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη έσο ην πνζφ ησλ 
ελλελΪληα κΫα ρηιΫαδσλ δηαθφζησλ ηξηΨληα ηΩζζεξσλ επξψ θαη πελΪληα ιεπηψλ 
(91.234,50€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

Κε ηελ κε αξηζκφ 17/2013 απφθαζε νξίζηεθε ε νκάδα έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία 

ζηειερψζεθε απφ ηα εμήο κέιε: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΘΔΠΖ ΠΡΖ ΓΔΑΘ ΚΖΛΗΑΗΔΠ 
ΑΞΝΓΝΣΔΠ 

ΟΝΙΝΠ ΠΡΝ PROJECT % ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 
ΠΡΝ PROJECT 

1 Αβξακίδεο Ζιίαο Γεληθφο Γ/ληήο 2.994,00 Overall Project Manager 7 

2 
Θαζθακαλίδνπ 

Νπξαλία 
Νηθνλνκνιφγνο 1.919,25 

πεχζπλε επηθνηλσλίαο. 

Project activities 
monitoring 

6 

3 
Θνξθνηίδεο 

Θσλζηαληίλνο 

Ζιεθηξνιφγνο 

Κεραλνιφγνο 
2.046,75 

Δπηζηεκνληθφο 
πεχζπλνο  -

Ξαξαθνινχζεζεο 

Ρερληθψλ/Ρερλνινγηθψλ 
Δθαξκνγψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Έξγν 

4 

4 Θνπξηίδνπ Πνθία 

Κsc. Σεκηθφο – 

πεχζπλε Ξνηνηηθψλ 

Διέγρσλ Κνλάδαο 

Βηνινγηθνχ 

Θαζαξηζκνχ 

kukusofi@yahoo.gr; 

chem@deyak.gr 

1.694,02 Quality controls 4 

5 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 2.084,25 Hydraulic installations 4 

6 Θπξηαδίδεο Κηραιεο Νηθνλνκνιφγνο 2.364,00 Financial Responsible 5 

7 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο Σεκηθφο Κεραληθφο – 2.046,75 Monitoring of electro- 6 

mailto:kukusofi@yahoo.gr
mailto:chem@deyak.gr


πεχζπλνο Κνλάδαο 
Βηνινγηθνχ 
Θαζαξηζκνχ 
Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ, 

mechanic installations 

8 Αζιαλίδεο Σξήζηνο 
Ρνπνγξάθνο 
Κεραληθφο 

1.865,54 
Monitoring of GIS 

applications 
4 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο πξνηείλεηαη λα απνζπξζεί απφ ηελ νκάδα ε Θνπξηίδνπ 
Πνθία, επεηδή δελ είλαη εξγαδφκελε ζηε ΓΔΑ Θηιθίο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Θαηά ηα άιια, ηα ινηπά κέιε παξακέλνπλ θαη ε νκάδα απφ νθηακειήο ζα γίλεη επηακειήο. 

Ζ λΩα νκΨδα Ωξγνπ εΫλαη ε εμΪο: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΘΔΠΖ ΠΡΖ ΓΔΑΘ 
ΚΖΛΗΑΗΔΠ 
ΑΞΝΓΝΣΔΠ 

ΟΝΙΝΠ ΠΡΝ PROJECT 
% ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΠΡΝ PROJECT 

1 Αβξακίδεο Ζιίαο Γεληθφο Γ/ληήο 2.994,00 Overall Project Manager 7 

2 
Θαζθακαλίδνπ 

Νπξαλία 
Νηθνλνκνιφγνο 1.919,25 

πεχζπλε επηθνηλσλίαο. 

Project activities 
monitoring 

6 

3 
Θνξθνηίδεο 

Θσλζηαληίλνο 
Ζιεθηξνιφγνο 
Κεραλνιφγνο 

2.046,75 

Δπηζηεκνληθφο 
πεχζπλνο  -

Ξαξαθνινχζεζεο 
Ρερληθψλ/Ρερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Έξγν 

4 

4 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 2.084,25 Hydraulic installations 4 

5 Θπξηαδίδεο Κηραιεο Νηθνλνκνιφγνο 2.364,00 Financial Responsible 5 

6 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο 

Σεκηθφο Κεραληθφο – 
πεχζπλνο Κνλάδαο 

Βηνινγηθνχ 
Θαζαξηζκνχ 
Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ, 

2.046,75 
Monitoring of electro-
mechanic installations 

6 

7 Αζιαλίδεο Σξήζηνο 
Ρνπνγξάθνο 
Κεραληθφο 

1.865,54 
Monitoring of GIS 

applications 
4 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ ηξνπνπνίεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ λέα νκάδα έξγνπ είλαη φπσο 
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΘΔΠΖ ΠΡΖ ΓΔΑΘ 
ΚΖΛΗΑΗΔΠ 
ΑΞΝΓΝΣΔΠ 

ΟΝΙΝΠ ΠΡΝ PROJECT 
% ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΠΡΝ PROJECT 

1 Αβξακίδεο Ζιίαο Γεληθφο Γ/ληήο 2.994,00 Overall Project Manager 7 

2 
Θαζθακαλίδνπ 

Νπξαλία 
Νηθνλνκνιφγνο 1.919,25 

πεχζπλε επηθνηλσλίαο. 

Project activities 
monitoring 

6 

3 
Θνξθνηίδεο 

Θσλζηαληίλνο 
Ζιεθηξνιφγνο 
Κεραλνιφγνο 

2.046,75 

Δπηζηεκνληθφο 
πεχζπλνο  -

Ξαξαθνινχζεζεο 
Ρερληθψλ/Ρερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Έξγν 

4 

4 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 2.084,25 Hydraulic installations 4 

5 Θπξηαδίδεο Κηραιεο Νηθνλνκνιφγνο 2.364,00 Financial Responsible 5 

6 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο 

Σεκηθφο Κεραληθφο – 
πεχζπλνο Κνλάδαο 

Βηνινγηθνχ 
Θαζαξηζκνχ 
Γηαρείξηζε 

2.046,75 
Monitoring of electro-

mechanic installations 
6 



Απνβιήησλ, 

7 Αζιαλίδεο Σξήζηνο 
Ρνπνγξάθνο 
Κεραληθφο 

1.865,54 
Monitoring of GIS 

applications 
4 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Νκάδαο Έξγνπ παξακέλνπλ νη ίδηεο κε απηέο ηεο απφθαζεο 17/2013 

 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΟΔΠΔΥΛ – ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ 

 

 

ΘΔΚΑ 15Ν – Απφθαζε 26.1_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΑπνθαηΨζηαζε βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ΓΔ ΘξνπζΫσλ 
– Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 62.07.02. 

 

 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην πΩκπην ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε εξγαζία ζα 

εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 
 

 

ΘΔΚΑ 16Ν – Απφθαζε 27_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΑπνθαηΨζηαζε βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ΓΔ Κνπξηψλ - 
Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 62.07.03.3 (Απφθαζε 27/2014).  

 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην Ωθην ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 



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

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

ΘΔΚΑ 17Ν – Απφθαζε 28_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΑπνθαηΨζηαζε βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ΓΔ 
ΞηθξνιΫκλεο– Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 62.07.06.3 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην Ωβδνκν ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

ΘΔΚΑ 18Ν – Απφθαζε 29_2014  

 

Ρξφπνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ: Απνθαηάζηαζε βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ΓΔ Γξνζάηνπ –
Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014: 62.07.04.3 

 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην φγδνν ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 



 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 

 

 

ΘΔΚΑ 19Ν – Απφθαζε 30_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο  εξγαζηψλ: ΘαηαγξαθΪ ελδεΫμεσλ πδξνκΩηξσλ ΓΔ ΘξνπζΫσλ, ΓΔ 
Γαιιηθνχ – Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 61.93.5 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην δΩθαην Ωλαην ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 20Ν – ΑΞΝΦΑΠΖ 31/2014 

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: «ΘαηαγξαθΪ ελδεΫμεσλ πδξνκΩηξσλ  2014 ΓΔ 
ΘξνπζζΫσλ, Γαιιηθνχ, ΞηθξνιΫκλεο, ΣΩξζνπ, ΓντξΨλεο, Κνπξηψλ, ΓξνζΨηνπ ηνπ Γ. 

ΘηιθΫο»  – Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 61.93.6 

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

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ζηηο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Σέξζνπ, ΓΔ Γντξάλεο, ΓΔ Κνπξηψλ, ΓΔ  Γαιιηθνχ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01-06-2014 έσο 31/12/2014. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 



Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηαγξαθή ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξσλ ηφζν ζην Γήκν Θηιθίο 
φζν θαη ζηηο  ΓΔ Θξνπζζίσλ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Σέξζνπ, ΓΔ Γντξάλεο, ΓΔ Κνπξηψλ, ΓΔ  

Γαιιηθνχ. 
 

Ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ν ρξφλνο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ είλαη πνιχ κεγάινο κε 
απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο αλζξσπνψξεο γηα ηνπο πδξνλνκείο γηαηί φγθνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο αλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζνχλ θαη ν έιεγρνο ιαζξαίσλ 
ζπλδέζεσλ, ν επαλέιεγρνο πδξνκέηξσλ, ε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ησλ νθεηιεηψλ ή ησλ 

αηηνχλησλ ηελ δηαθνπή πδξνδφηεζεο θιπ, δειαδή ηα θαζεκεξηλά κηθξά αηηήκαηα ησ δεκνηψλ. 
 

Γηα ηελ  θάιπςε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα εθηεινχλ ηηο αλαηηζέκελεο ππεξεζίεο ππφ ηηο εληνιέο ησλ 

επηβιεπφλησλ κεραληθψλ ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη επηβεβιεκέλν ην έηνο 2014, επεηδή κε ην 
ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαη νη πηεζηηθέο αλάγθεο ιφγσ ηεο 
δηεχξπλζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δηπιαζίαζε ζρεδφλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

ζπλεπψο θαη ησλ πδξνκέηξσλ. 

Δπεηδή νη δεκνηηθέο ελφηεηεο δελ έρνπλ αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία πδξνκέηξσλ – 

ελδείμεσλ – θαηαλαισηψλ, ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο, έθδνζεο ινγαξηαζκψλ θαη εηζπξάμεσλ 
είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξέο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
Ρα απαηηνχκελα πιηθά θαη πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζα παξέρνληαη απφ ηε ΓΔΑ Θηιθίο. 

πάξρεη άιισζηε θαη ζρεηηθή λνκνινγία απφ ην ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΠΡΝ VIΗ ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΜΖ  71/2013 φπνπ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο αλαθέξεηαη:« 

Θαη’ εμαίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο αλαγθαηφηεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηαο, είλαη δπλαηή  ε  αλάζεζε  ζε  ηξίηνπο,  ηδηψηεο  θπζηθά  ή  λνκηθά  πξφζσπα, 

εξγαζηψλ  εηδηθήο  θχζεο,  γ ηα  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  νπνίσλ  απαηηείηαη  είηε  πξνζσπηθφ  κε 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην 

ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, είηε ε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ν νηθείνο δήκνο.» , 
ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα δχν 

πδξνλνκείο νη θαιχπηνπλ κφλν ηελ Γ.Δ. Θηιθίο 

 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Γηαθήξπμε. 

 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ (Π.Γ. 28/80) 
 
 Ζ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ πποκηπύζζει ππόσειπο  διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με ηο ζύζηημα ηων 
έγγπαθων ζθπαγιζμένων πποζθοπών ενιαίος ποζοζηού έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηοιρ εκαηό, για 
ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ «Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ Κποςζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, 

Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ» ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 58.128,00€.πλέον Φ.Π.Α., 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ   ηος π.δ.28/80. 

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηην __________ 2014, ημέπα ________ και ώπα 10.00 μ. (ώπα λήξηρ παπάδοζηρ 
πποζθοπών) ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 1ο σιλιόμεηπο Κιλκίρ Ξηπόβπςζη, Σ.Κ. 61100 
Κιλκίρ, ηηλ. 2341029330, ενώπιον ηηρ απμόδιαρ Δπιηποπήρ. 



Γεκηοί ζηο διαγωνιζμό γίνονηαι θςζικά ή νομικά ππόζωπα ή ζςμππάξειρ αςηών, πος είναι κάηοσοι 
Βεβαίωζηρ ΜΔΔΠ για έπγα Τδπαςλικά. 
Για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο διαγωνιζμό οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να πποζκομίζοςν εγγςηηική επιζηολή 
ζςμμεηοσήρ ποζού 1.430,00 Δςπώ και η ζσεηική εγγςηηική επιζηολή θα απεςθύνεηαι ππορ ηην  ΓΔΤΑ Κιλκίρ. 
Tα ηεύση δημοππάηηζηρ είναι αναπηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ   (www.deyak.gr). 
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ δίνονηαι ζηα γπαθεία ηηρ   ΓΔΤΑ Κιλκίρ όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ηηλ. 
2341029330  . 
  

Ο Α. Ππόεδπορ ΓΔΤΑ   Κιλκίρ 
 

Γημήηπιορ Β. Σζανηάκηρ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ 
Κποςζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, 
Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

 
 
∆ιακήπςξη  Ππόσειπος  διαγωνιζµού  για  ηην  επγαζία: Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ 
Κποςζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ 
Ο A. Ππόεδπορ ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 
Έρνληαο ππφςε: 
Α) Σηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 
3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)     απφθαζε 
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ 

     ηελ   µειέηε ηεο  Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο 

  ηελ αξηζ. 3 1 /2014  Απφθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
Πξφρεηξν δηαγσληζµφ µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο θαη  ειεχζεξε ζπµπιήξσζε ηηµνινγίνπ, µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ 
Άπθπο 1: Δπγαζία 
Ο       δηαγσληζµφο αθνξά ηελ εξγαζία: Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ Κποςζίων, Γαλλικού, 
Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  
58.128,00€.πιένλ Φ.Π.Α. 
Άπθπο 2: Σπόπορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζµού 

Ο δηαγσληζµφο ζα είλαη µεηνδνηηθφο, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,   θαη ζα δηεμαρζεί µε ζθξαγηζµέλεο 

πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο  έσο ηελ _______________2014 θαη ψξα 9:30 θαη ιήμε  
10:00. 
Άπθπο 3: Σόπορ και σπόνορ ∆ιενέπγειαρ ηος διαγωνιζµού 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.   
Άπθπο 4: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 
Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη ΓΔ Κξνπζίσλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, Γντξάλεο, Μνπξηψλ, 
Γξνζάηνπ ηνπ Γ. Κηιθίο. Σν ρξνληθφ δηάζηεµα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 6 (έμη)  κήλεο. 
Οη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηε ζρεηηθή µειέηε. 

Άπθπο 5: Κπαηήζειρ 

Ο  αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε  φιεο  ηεο  λφµηµεο θξαηήζεηο πνπ  νξίδνληαη, εθηφο ηνπ  ΦΠΑ  µε  ηνλ νπνίν βαξχλεηαη ε 
ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Άπθπο 6: Σπόπορ Πληπωµήρ 

Ο ηξφπνο αµνηβήο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη σο εμήο: άξζξν 53 ηνπ   Π.∆28/80 θαη ην άξζξν 7 πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ 

εµεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπµβαηηθήο 

παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά 

πηζηνπνηνχµελν πξνο πιεξσµή πνζφ. 
ην ρξεµαηηθφ έληαιµα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφµν. 

Άπθπο 7 : Πληποθόπηζη ενδιαθεποµένων 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζµφ παξέρνληαη απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, εµέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο. Σειέθσλν 23410 29330, 
FAX.23410 29320. 

http://www.komotini.gr/


Άπθπο 8: Λοιποί όποι 
1).Δγγχεζε  ζπµµεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηνη πνζφ 1430,00 €. 

2) Βεβαίσζε Μ.Δ.Δ.Π γηα έξγα  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ. 
3)Τπεχζπλε δήισζε πνηληθνχ Μεηξψνπ, ππνγεγξακκέλε ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη 
θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεµα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο έπαγγειµαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
4)Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξµνδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήµεξνη σο πξνο   ηηο   θνξνινγηθέο  ππνρξεψζεηο  
ηνπο θαηά ηελ  εµέξα  δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζµνχ. 
5)Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε   γλψζε ησλ φξσλ   ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπµµεηνρή ηνπ ζε 
δηαγσληζµνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ δεµνζίνπ. Άξζξν 9: ∆εµνζίεπζε. 
Σα δικαιολογηηικά 3,4, καλύπηονηαι από ηην ενημεπώηηηα πηςσίος αν ςπάπσει.  
Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί µε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα 

«Ηκεξεζία»,   πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ. 
Άπθπο 10: διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 

3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)  απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ,  

 ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 61.93.5 θαη 61.93.6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο ρξήζεο 2014, ησλ 

νπνίσλ ην χςνο αλακνξθψλεηαη θαη απμάλεηαη ηνπ κελ θσδηθνχ 61.93.5 θαηά 14.159,00€ ηνπ δε θσδηθνχ 

61.93.6 θαηά 11.969,00€ κε αληίζηνηρε ηζφπνζε κείσζε ηνπ θσδηθνχ 61.00 θαηά 38.097,00€. 

 
 
 

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

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

 

αποφάςιςε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 

4. Εγκρίνει τθν τεχνικι μελζτθ τθσ εργαςίασ που ςυντάχκθκε από τθν Τ.Υ .Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίσ. 
5. Εγκρίνει Τθν προκιρυξθ πρόχειρου διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ. 
6. Τροποποιεί τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ  ωσ εξισ:  

 Αναμορφϊνεται ο προχπολογιςμόσ τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ με αφξθςθ του μεν κωδικοφ 61.93.5 κατά 

14.159,00 € του δε κωδικοφ 61.93.6 κατά 11.969,00 € με αντίςτοιχθ ιςόποςθ μείωςθ του κωδικοφ 

61.00 κατά 38.097,00 €. 

 
7. Αποδζχεται τθν ζκκεςθ  ανάλθψθσ δαπάνθσ που ςυντάχκθκε από τον προϊςτάμενο ΔΟΥ ΔΕΥΑ 

Κιλκίσ Μιχάλθ Κυριαηίδθ. 
 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ – ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Α/Π 

 

ΘΔΚΑ 21Ν – Απφθαζε 32_2014  

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΠπληΪξεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Α/Π ΓΔ 

ΘξνπζΫσλ – Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 62.07.02.2 



Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ πξψην ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

ΘΔΚΑ 22Ν – Απφθαζε 33_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΠπληΪξεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Α/Π ΓΔ 
Κνπξηψλ – Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2014: 62.07.03.1 
 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ δεχηεξν ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ - ΚΔ 

 

ΘΔΚΑ 23Ν – Απφθαζε 34_2014  

 



Ρξφπνο εθηΩιεζεο ππεξεζηψλ: ΠπληΪξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεραλεκΨησλ 
– κεηαθνξηθψλ κΩζσλ ΓΔ ΘηιθΫο – Θσδηθφο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ . Θσδηθφο: 
62.07.01.1 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ ηξΫην ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
ππεξεζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ 

 

ΘΔΚΑ 24Ν – Απφθαζε 35_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο ππεξεζηψλ: πεξεζΫεο Σεκηθνχ – αλαιχζεηο λεξνχ – Θσδηθφο 
εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ . Θσδηθφο: 61.03.03 

 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ ηΩηαξην ζέκα  ηεο  

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
ππεξεζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΗΓΗΝ ΚΔΠΝ 



 

ΘΔΚΑ 25Ν – Απφθαζε 36_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΣσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ρξΪζε Ϋδηνπ 
κΩζνπ ζηε ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, λνηΫσλ νηθηζκψλ. Θσδηθφο: 62.07.06.4 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ πΩκπην ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 26Ν – Απφθαζε 37_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΣσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ρξΪζε Ϋδηνπ 
κΩζνπ ζηε ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, βνξεΫσλ νηθηζκψλ. Θσδηθφο: 62.07.06.4   
 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ Ωθην ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 



ΘΔΚΑ 27Ν – Απφθαζε 38_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΣσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ρξΪζε Ϋδηνπ 

κΩζνπ ζηε ΓΔ ΘξνπζΫσλ, αλαηνιηθψλ νηθηζκψλ . Θσδηθφο: 62.07.02.4   
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ Ωβδνκν ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 28Ν – Απφθαζε 39_2014  

 

Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΣσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ρξΪζε Ϋδηνπ 

κΩζνπ ζηε ΓΔ ΘξνπζΫσλ, δπηηθψλ νηθηζκψλ. Θσδηθφο: 62.07.02.4 
 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ φγδνν ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

 

ΘΔΚΑ 29Ν – Απφθαζε 40_2014  

 



Ρξφπνο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ: ΣσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ρξΪζε Ϋδηνπ 
κΩζνπ ζηε ΓΔ Γαιιηθνχ. Θσδηθφο: 62.07.02.4 

 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ Ωλαην ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

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

 

 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 24/2014 απφθαζε ε 
εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 

 

ΡΟΔΣΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

ΘΔΚΑ 29Ν – Απφθαζε 41_2014 
 

ΔπαλεμΩηαζε απφθαζεο 119/2013 κε ζΩκα «πξνκΪζεηα ρεκηθψλ πιηθψλ 
Ωηνπο 2013», κεηΨ ηελ αΫηεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα απφζπξζε κΩξνπο ηεο 

πξνζθνξΨο ιφγσ αλσηΩξαο βΫαο.   

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ Ωλαην ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην ηξίην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Δηζήγεζεο γηα Αλάζεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη σο εμήο: 

Ζ εηαηξεία ΔΙΡΝΛ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ Α.Δ.Β.Δ. αλαδείρζεθε κεηνδφηξηα εηαηξεία 
ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε ηίηιν ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΖΚΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ ΔΡΝΠ 

2013 πνπ δηελεξγήζεθε ηελ Ρξίηε 15 Νθησβξίνπ 2013 θαη ψξα 10:00. 

Κεηά απφ πξνθνξηθέο ελεκεξψζεηο ηεο αλαδφρνπ ζηελ νπνία δήισζε αδπλακία 

πξνκήζεηαο ηνπ ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ δηφηη  απφ 1/12/2013 ηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα 
έρνπλ αλαζηείιεη ηελ παξαγσγή ηνπ αλσηέξνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνιχκαλζε ηνπ πνζίκνπ λεξνχ θαη ησλ ιπκάησλ, θαιείηαη ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο λα 
απνθαζίζεη κε βάζε ηελ παξαπάλσ δήισζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο αλ ζα γίλεη δεθηφο 

ν ηζρπξηζκφο ηεο κε βάζε ηνλ "Δληαίν θαλνληζκφ  πξνκεζεηψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο"    
Ξ.ΔΠ. 11389/93 (ΦΔΘ-185 Β') θαη εηδηθφηεξα ην  'Άξζξν 39 : Αλσηέξα βία  



1.   Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  

2.   Ν πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Ζ εηαηξεία ΔΙΡΝΛ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ Α.Δ.Β.Δ. κε βάζε ηα εηζεξρφκελα έγγξαθα 

ζηελ ΓΔΑ Θηιθίο κε Α.Ξ.:289 ΘΑΗ 296 απφ 7/2/2014 ελεκέξσζε γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο (αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ Διιεληθψλ Ξεηξειαίσλ πνπ είλαη ν πξνκεζεπηήο κε 

βάζε ηα έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ). 

Θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη γηα ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. 

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

 
 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

1. Γίλεηαη δεθηφο ν ιφγνο αλσηέξαο βίαο. 

2. Γίλεηαη απνκείσζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηηο εηαηξείαο ΔΙΡΝΛ  ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ Α.Δ.Β.Δ. ζε φηη αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ. 

3.  Ζ ΓΔΑ Θηιθίο κε βάζε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο  15 Νθησβξίνπ 2013 ζα πξνκεζεπηεί 

ηα εμήο πιηθά Θαηηνληθφ πνιπειεθηξνιχηε θαη Σισξηνχρν πνιπαξγίιην (PAC) κε 

βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 30Ν – Απφθαζε 42_2014  

 

Έγθξηζε 3νπ Ξξαθηηθνχ ΔΔΑ ηνπ Ωξγνπ : ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ 

Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ - ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ. 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην ηξίην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Δηζήγεζεο γηα Αλάζεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη σο εμήο: 

ΔΟΓΝ:  «ΔγθαηΨζηαζε ΔπεμεξγαζΫαο ΙπκΨησλ Γ.Γ. ΘπκΫλσλ – ΚαιγΨξσλ 

ΓΪκνπ ΓΩιηα» 



 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 3/2013 
ηεο κε αξηζκφ 7/2013 ΠπλεδξΫαζεο ηεο ΔπηηξνπΪο ΔηζΪγεζεο γηα ΑλΨζεζε ηνπ 

Ωξγνπ. 

 
 

 
Θηιθίο 22/11/2013 

Αξηζκφο Ξξσηνθφιινπ:   2721 
 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ηελ Ξαξαζθεπή  

22 Λνεκβξίνπ 2013 θαη ψξα 09:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή Δηζήγεζεο γηα 
Αλάζεζε  (ΔΔΑ) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ γηα έβδνκε θνξά, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηε 

κε αξηζκφ 63/2013 κε εκεξνκελία 13/05/2013    απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2695/19-11-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηεο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ.  

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

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΔΙΝΠ 
ΞΑΟΥΛ 

/ΑΞΥΛ 

1. Ληθφιανο Απνζηνιίδεο,  Σεκηθφο Κεραληθφο ΓΔΑ Θηιθίο, ν 

νπνίνο νξίδεηαη θαη Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. ΞΑΟΥΛ 

2. Θσλζηαληίλνο Θνξθνηίδεο, Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο, ΓΔΑ 

Θηιθίο  
ΞΑΟΥΛ 

3. Ξαλαγηψηεο Θαπαζαθαιίδεο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Ρ.Δ.,  

ΓΔΑ Θηιθίο. 
ΞΑΟΥΛ 

4. Γεκήηξηνο Γεκελεηδήο, Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο, ΓΔΑ Γέιηα. ΞΑΟΥΛ 

5. Ρζνπξέθαο Γεκήηξηνο, Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο, 

εθπξφζσπνο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ΑΞΥΛ 

6. Ησάλλεο Κπίθνο, Γήκαξρνο Σαιθεδφλαο, εθπξφζσπνο ηεο 

ΞΔΓ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

ΞΑΟΥΛ  

7. Φνχξαο Ξέηξνο, Σεκηθφο Κεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ ΡΔΔ. ΞΑΟΥΛ 

 

Ζ Δπηηξνπή Δηζήγεζεο γηα αλάζεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (Έιεγρνο θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ) 

πξνρψξεζε ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ( απνζθξάγηζε θαθέισλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ )  βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 4.1 ηεο Γηαθήξπμεο ,  κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαη νη νπνίνη 

είλαη : 



1. Θ/ΜΗΑ MT Α.Ρ.Δ. – ΗΥΑΛΛΖΠ Γ. ΑΞΔΟΓΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 

2. ΔΟΓΑΠΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ   

Νη  αλεγκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 14.Γ ηεο Γηαθήξπμεο σο εμήο:  

Δάλ (Ν.Ξ.) είλαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ (Πχλνιν Γαπάλεο ηνπ 
Έξγνπ θαηά ηελ Ξξνζθνξά ΠΓΔ ζην Ππλνιηθφ Ξξνυπνινγηζκφ Ξξνζθνξάο ηνπ 

Έληππνπ Ξξνζθνξάο), ηφηε ε αλεγκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Α.Ξ.) ηνπ ηζνχηαη κε:  
 


(1-ρ) x (Ο.Π.)

ρ x (Ο.Π.)
(Γ.Β.)

100

(A.Π.) =

 
     
(ην ξ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3669/08 ηζνχηαη κε 0,00 ). 

 
Βέιηηζηε ζεσξείηαη ε πξνζθνξά εθείλε ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρέζε, 

αληηζηνηρεί ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο Α.Ξ. . 

  ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΗ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖ

Π 

Θ/ΜΗΑ MT Α.Ρ.Δ. – 

ΗΥΑΛΛΖΠ Γ. ΑΞΔΟΓΖΠ & ΠΗΑ 

Δ.Δ. 

ΔΟΓΑΠΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ 

 

ΓΒ  88,85 85,83 

Ν.Ξ.                            
Νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε 
€  

4.219.945,68 

 
 

4.394.868,88 

Α.Ξ. 4.749.516,804 5.120.434,44 

 

 

3. Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαδεηθλχεηαη πξνζσξηλφο αλάδνρνο ε Θ/ΜΗΑ 

MT Α.Ρ.Δ. – ΗΥΑΛΛΖΠ Γ. ΑΞΔΟΓΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 

ησλ 4.219.945,68 επξψ πιένλ ηνπ ΦΞΑ. 

Ρν παξφλ πξαθηηθφ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

δηθαίσκα έλζηαζεο εληφο (5) πέληε εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ, ήηνη έσο 

Ρεηάξηε 27 Λνεκβξίνπ 2013 θαη ψξα 14:00κ.κ. 

 

 



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

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

1. Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Δ.Α. ηνπ έξγνπ θαη επί ηνπ νπνίνπ δελ θαηαηέζεθαλ 
ελζηάζεηο θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία. 
 
2. Αλαζέηεη ην έξγν ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ - 
ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ ζηελ Θ/ΜΗΑ MT Α.Ρ.Δ. – ΗΥΑΛΛΖΠ Γ. ΑΞΔΟΓΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ.. 
Ρν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ελψ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο ζε 4.219.945,68 επξψ πιένλ ηνπ ΦΞΑ. 
 

 

ΘΔΚΑ 31Ν – Απφθαζε 43_2014  

ΑλΨζεζε Ωξγνπ παξνρΪο ππεξεζηψλ κειΩηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ 

επεμεξγαζΫα ιπκαηνιΨζπεο 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ πξψην ζέκα  ηεο  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε  πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

γηα ηελ εξρφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ε ΓΔΑ Θηιθίο 
πξφηαζε γηα θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκαηνιάζπεο πνπ παξάγεηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο   

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

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Αλαζέηεη  ηελ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ ρεκηθνηερληθή κειέηε  
χζηεξα απφ ηελ ζρεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζηνλ ΛΔΚΡΠΝΒ  Α. ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΑΚ 

Ρ.Δ.Δ. 95533 ΚΑΙΑΚΝ - 3 ΛΑΝΠΑ ΖΚΑΘΗΑΠ 59200 Α.Φ.Κ. 109774904 - ΓΝ 
ΒΔΟΝΗΑΠ  ΑΟ ΚΖΡΟΥΝ ΚΔΙΔΡΖΡΖ : 19553, έλαληη πνζνχ 4.000, ην πνζφ ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 

ΘΔΚΑ 32Ν – Απφθαζε 44_2014  

 

ΑλΨζεζε Ωξγνπ παξνρΪο ππεξεζηψλ κειΩηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα 

ηελ επεμεξγαζΫα πφζηκνπ λεξνχ αληιηνζηαζΫνπ Γαιιηθνχ. 

 



Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ δεχηεξν ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε  πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 
γηα ηελ εξρφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ε ΓΔΑ Θηιθίο 

πξφηαζε γηα θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ πνπ ζα θαιχςεη ηηο 
πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

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

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

Αλαβάιεη ην ζέκα γηα επφκελε ζπλεδξίαζε. 

 

ΘΔΚΑ 33Ν – Απφθαζε 45.1_2014 
 

ΑηηΪκαηα δεκνηψλ. 
 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ ηξΫην  ζέκα 

ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ εηζήγεζε κε ΑΞ 288/06-02-14 ηνπ θ. Απνζηνιίδε 
Ληθνιάνπ, Σεκηθνχ Κεραληθνχ, ππεπζχλνπ φισλ ησλ ΔΔΙ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη 

νξηζζέληνο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαη απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 
απνβιήησλ πιπληεξίσλ – πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έδξα 

εληφο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, νη νπνίνη αηηνχληαη λα παξνρεηεχζνπλ ηα απφβιεηά ηνπο 
ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. 

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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηνπ θ. Νζεπίδε Αζαλαζίνπ.  

2. Ρελ Κειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ θιεηζηνχ πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ, ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ θ. Ξηζηνθίδε Θπξηάθν., πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο ηελ 20-01-2014,  

3. Ρελ απηνςία, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν θαη ηελ ζεηηθή 
εηζήγεζε ηνπ γηα έθδνζε νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ζην 

δίθηπν αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.   



4. Ρν άξζξν 8 ηνπ ΦΔΘ 192/14/03/1997 Ρεχρνο 2ν 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ νξηζηηθή άδεηα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ αλσηέξσ ζην δίθηπν 

αθαζάξησλ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φξνπο θαη 
ππνδείμεηο: 

Ζ επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε.   

1. Ζ πνηφηεηα ησλ απνβιΪησλ ζαο ζα παξαθνινπζεΫηαη κε αλαιχζεηο πνπ 

ζα γΫλνληαη απφ ηελ εηαηξεΫα ζαο ζηελ Ωμνδν ηεο κνλΨδαο ηνπιΨρηζηνλ 

δχν θνξΩο ην Ωηνο. Ρα απνηειΩζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ 

θαηαρσξνχληαη ζε βηβιΫν. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο (πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθνξά, 

δηάζεζε, αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 50910/2727 ΦΔΘ 

1909 Β’/22.12.2003. Ρα παξαπξντφληα ηνπ ειαηνιαζπνζπιιέθηε (ηιχο, 

πεηξειαηνεηδή) ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα 

ηεξείηαη αξρείν δηαθίλεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζε  καο  θαη ζε φπνηνλ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ξξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε 

ηιχνο θαη ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ  ζην δίθηπν αθαζάξησλ ή φκβξησλ (θξεάηηα 

πδξνζπιινγήο) ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο.   

3. Ζ Γ.Δ..Α Θηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζαο θαζψο θαη ζε έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο απηψλ, νπνηαδήπνηε κέξα θαη ψξα.  

4. Νη ππεχζπλνη ηεο κνλάδαο νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζψπσλ 

ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφ ην έξγν ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη λα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

5. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ακΩζσο κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, αλαθέξνληαο ηνπο 

ιφγνπο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

6. Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ ή ησλ πνηνηηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε θαη 

λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ. 

 

 

ΘΔΚΑ 34Ν – Απφθαζε 46_2014  
 

Ξαξαρψξεζε Ωθηαζεο ζηε Γ.Δ. ΛΩαο ΠΨληαο ΓΪκνπ ΘηιθΫο γηα θαηαζθεπΪ Ωξγνπ 

απνρΩηεπζεο. 



Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ ηΩηαξην  
ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο γεο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο. 

Πχκθσλα κε ην Λ.4061/2012 «Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αθηλήησλ πνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ − Οχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.» 

Πηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο απαηηείηαη ε απφθηεζε γεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ-ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΘΑΗ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 

Άξζξν 4 

Ξαξαρσξήζεηο αθηλήησλ 

1.  Κε απφθαζε  ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ δχλαληαη  λα 
παξαρσξνχληαη: 

β) Γσξεάλ,  θαηά  ρξήζε, αθίλεηα ζην  Γεκφζην θαη ζηνπο Νξγαληζκνχο  Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) θαη ζε  λνκηθά  πξφζσπα  δεκνζίνπ  ή ηδησηηθνχ  δηθαίνπ  κε 
θεξδνζθνπηθνχ  ραξαθηήξα γηα  θνηλσθειείο ζθνπνχο. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο εηζεγείηαη ε Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Γεο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα, ζηελ  νπνία  πεξηγξάθεηαη  ην  

αθίλεην,  θαηά  εκβαδφλ, ζέζε θαη ζπληεηαγκέλεο ζην  ειιεληθφ  γεσδαηηηθφ ζχζηεκα 
αλαθνξάο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν ζθνπφο ηεο παξαρψξεζεο. 

Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε δσξεάλ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ηνπ εμήο ηκήκαηνο 
αγξνηεκαρίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ: 

1. Ρκήκα ηνπ ππ’ αξηζκφ 1442ηζη  ηεκαρίνπ, έθηαζεο 1570 ηκ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

δηαλνκήο ηνπ έηνπο 1964 αγξνθηήκαηνο Λέαο Πάληαο Θηιθίο. 

κε ζπληεηαγκέλεο: 

 

 

ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΘΝΟΦΥΛ  ΑΒΓΓΑ  

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΖΠ ΔΘΡΑΠΖΠ 1442ηζη 
ΠΡΝ ΞΟΝΒΝΙΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΓΠΑ „87 

α/α Σ  

Α 409118.029 4520849.060 

Β 409182.691 4520854.379 

Γ 409176.152 4520816.411 

Γ 409161.836 4520812.101 



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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

Ρελ απνζηνιή αίηεζεο ζχκθσλα κε ην Λ.4061/2012 «Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία 

αθηλήησλ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ − Οχζκηζε 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» Άξζξν 4 γηα ηελ δσξεάλ θαηά 

ρξήζε παξαρψξεζε ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκφ 1442ηζη  βνζθήο θνηλφρξεζηεο 

έθηαζεο 1570 ηκ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαλνκήο ηνπ έηνπο 1964 αγξνθηήκαηνο 

Λέαο Πάληαο Θηιθίο γηα 30 ρξφληα γηα ηελ θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ 

ηνπ έξγνπ "ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ-ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ 

ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ . Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ" κε 

θσδηθφ MIS 349403 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα "Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε".  

 

 
ΘΔΚΑ 35 - ΑΞΝΦΑΠΖ 47_2014 
Σξφπνο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΛΙΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΧΝ   
ΔΣΟΤ 2014»  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ πΩκπην ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη ε επηζθεπή ησλ αληιηψλ ιπκάησλ θαη ησλ 
ειεθηξνθηλεηήξσλ αληιηψλ πφζηκνπ χδαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ε ζρεηηθή κειέηε 

ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ 
εηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

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

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

 Ρελ ηερληθή κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

 
 Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ε δεκνπξαζία ζα γίλεη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

ΑΛΝΗΘΡΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 



ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΑΟΝΣΝ 

«ΔΞΗΠΘΔΖ ΑΛΡΙΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΥΛ   ΔΡΝΠ 2014» 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ηοισεία  
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΗΣΛΟ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΛΙΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΧΝ 

ΔΣΟΤ 2014 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ  ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Αλνηθηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  46.910,00  €  άλεπ ΦΠΑ 

23%. 

  

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Γώδεκα  (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Κηίξην ΓΔΤΑ Κηιθίο  -  1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο - Ξεξφβξπζεο 

 
Α  ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 
Α1 .   ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΗ - ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ      ΣΖ  ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ,   εηήζια εξαζθάλιζη παποσήρ ςπηπεζίαρ επιζκεςήρ ανηλιών λςμάηυν 

και ηλεκηποκινηηήπυν έηοςρ 2014,    γηα  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

Η αλάδεημε πάξνρνπ ζα γίλεη κε αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 11/Α). Σνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑΚ θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο 

πνπ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο φπσο ηζρχνπλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή. 
 

Α2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΩΝ 

Α2.1  Πεπιγπαθή  
Η ππεξεζία αθνξά ηελ επηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ, αλαδεπηήξσλ, ειεθηξνθηλεηήξσλ, θπγφθεληξσλ αληιηψλ ηχπνπ 
κνλνπιφθ θιπ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Με ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνβιέπεη ηηο επηζθεπέο  πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ θαηά δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο 2014 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Α2.2 κοπόρ – ηόσορ 
θνπφο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο κέζσ ηεο άκεζεο δπλαηφηεηαο  επηζθεπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο, ησλ 
θίιηξσλ απνζηδήξσζεο, ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
 
 
 



Α3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Α3.1  Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
Οη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλνληαη  ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο  απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  
Ο ρξφλνο επηζθεπήο γηα θάζε κεράλεκα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δέθα πέληε  εκέξεο καδί κε ηελ θαζπζηέξεζε 
πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  

Α3.2  Σόπορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ. 
Σα πξνο επηζθεπή κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα χδξεπζεο, ηα θίιηξα απνζηδήξσζεο, ηα 
αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Η ΓΔΤΑΚ ζα ελεκεξψλεη κέζσ FAX ηνλ 
Αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην πξνο επηζθεπή κεράλεκα θαζψο θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
εγθαηεζηεκέλν. 
 

Β ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Β1  ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Β1.1  Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε εηήζηα εμαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζίαο επηζθεπήο αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2014. 
Οη ππεξεζίεο επηζθεπήο είλαη ρσξηζκέλεο ζε νκάδεο κε βάζε ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

Β1.2 Πποϋπολογιζμόρ Τπηπεζίαρ 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππεξεζηψλ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   46.910,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
Σν πνζφ απηφ απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηνο 
δηαγσληδφκελνο. 
 

Β1.3  ύζηημα διαγυνιζμού 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί φπσο νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη δηαηάμεηο : 

1. Σνπ ΠΓ 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ».  
 
2. Σος Ν. 3852/2010 : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο .  
 
3. Σος Π.Γ. 59/2007 «Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 
πεξί ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2055/51/ΔΚ(ΦΔΚ η.Α 64/2007) ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Ννεκβξίνπ 2005. ( Όηαν απαιηείηαι ) .  
 
4. Σνπ N.3463/2006 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ .  
 
5. Σνπ Ν 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ( Φεθ 191/23-
8-1980) 
 
6. Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ 
Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 
335)» (ΦΔΚ η. Α 173/2010) (εάλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή δηαγσληζκφ) 
 

7. Σην ςπ’ απιθ.    47   / 2014    Απόθαζη ηος Γ..    ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 

Β1.4  Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο ………… θαη ψξα …….., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο πξνζθνξέο 
πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο. Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  



Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη 
σο εθπξφζεζκεο.  
 

Β1.4  Σπόπορ λήτηρ εγγπάθυν Γιαγυνιζμού  - Σεύση Γιαγυνιζμού 
Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier). ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ 

ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Αναθέηοςζα Απσή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή 

παξάδνζή ηεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αναθέηοςζα Απσή 

λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο , πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ 

απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αναθέηοςζα Απσή θαη λα δεηήζνπλ λέν 

πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

1. Η παξνχζα δηαθήξπμε 

2. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

3. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

4. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

5. Δλδεηθηηθφο πίλαθαο αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Β1.5  Παποσή Γιεςκπινίζευν επί ηηρ Γιακήπςξηρ 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

Η Αναθέηοςζα Απσή  ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο 

ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηπειρ (3) ημέπερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ 
κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αναθέηοςζα Απσήρ.   
 

 Β2.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Β2.1  Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ λ. 2513/1997 (Α΄139) ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ: 
Δίλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα  επηζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ (πεξηειίμεηο θιπ)  θαη έρνπλ 
αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ επηζθεπή  ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηψλ ιπκάησλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

 

Β2.3  Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
Οη ππνςήθηνη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ,  καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

  Β2.3.1  Ζμεδαπά Φςζικά Ππόζυπα  

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ   

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 



θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

8. Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο επηζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηψλ ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξσλ ιπκάησλ 
(ηηκνιφγηα, πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο απφ εηαηξείεο). Απφ ηα απνδεηθηηθά ζα θαίλεηαη φηη ηα πξνεγνχκελα 
πέληε έηε  απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη εθηειέζεη εξγαζίεο επηζθεπήο ζε ειεθηξνθηλεηήξεο  
είηε ειεθηξαληιίεο κνλνκπιφθ αμίαο ηνπιάρηζηνλ 5.000 € άλεπ ΦΠΑ  θαη εξγαζίεο επηζθεπήο αληιηψλ 
ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξσλ ιπκάησλ αμίαο επίζεο ηνπιάρηζηνλ  5.000 € άλεπ ΦΠΑ. 

 
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, ηηκνιφγηα απφδεημεο εκπεηξίαο , ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
 

 Β2.3.2 Αλλοδαπά θςζικά ππόζυπα 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρσξάο εγθαηάζηαζεο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα 

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη  

θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

8. Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο επηζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αληιηψλ ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξσλ ιπκάησλ 
(ηηκνιφγηα, πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο απφ εηαηξείεο). Απφ ηα απνδεηθηηθά ζα θαίλεηαη φηη ηα πξνεγνχκελα πέληε 
έηε  απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη εθηειέζεη εξγαζίεο επηζθεπήο ζε ειεθηξνθηλεηήξεο  είηε 
ειεθηξαληιίεο κνλνκπιφθ αμίαο ηνπιάρηζηνλ 5.000 € άλεπ ΦΠΑ  θαη εξγαζίεο επηζθεπήο αληιηψλ ιπκάησλ είηε 
αλαδεπηήξσλ ιπκάησλ αμίαο επίζεο ηνπιάρηζηνλ  5.000 € άλεπ ΦΠΑ 

 

 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, ηηκνιφγηα απφδεημεο εκπεηξίαο , ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 



 Β2.3.3 Νομικά  Ππόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β2.3.1 θαη Β2.3.2.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν ζα αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ην νπνίν πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

2. ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν  (ή απφζπαζκα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ( γηα ΟΔ θαη ΔΔ). 

3. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά. 

4. Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Η ππεχζπλε δήισζε ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν. 

 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, ηηκνιφγηα απφδεημεο εκπεηξίαο , ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 

 Β2.3.4 Δνώζειρ παπεσόνηυν ςπηπεζίερ πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή – παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2. Η έλσζε παξερφλησλ ππεξεζίεο ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

3. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθνξά. ε 

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

ζχκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Σα 

ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 

Β2.4  Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό 
Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ  ρσξίο ην ΦΠΑ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη  2.345,50    €  

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη έρνπλ 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.  

2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, γιψζζα, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή.  

3. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ηεο πξνζθνξάο 
θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, αξλεζεί λα ππνβάιεη ηελ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

4. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ (10) δέθα κήλεο  απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ Αλάδνρν κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, 



ζηνπο δε ινηπνχο πξνζθέξνληεο κε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεσο κε ηνλ Αλάδνρν.   

5. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ δηαγσληδνκέλσλ επηζηξέθνληαη κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 
αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. 

Β2.4  Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 
Ο παξέρσλ ππεξεζίεο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα  (10) εκεξψλ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
 

Β3  ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Β3.1  Πποζθοπά - Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Κάζε πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά  θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ 
πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην πξνζθέξνληα απνξξίπηνληαη φιεο. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά αηνκηθψο δελ επηηξέπεηαη 
λα κεηέρεη ζε έλσζε πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαη θαλείο δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ελψζεηο πνπ 
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά, αηνκηθψο ή σο κέινο έλσζεο, δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί 
άιινλ πξνζθέξνληα ή έλσζε θαη θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξνζθέξνληεο ή 
ελψζεηο πξνζθεξφλησλ. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νδεγεί ζε απφξξηςε φισλ ησλ θαηά παξάβαζε 
ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  Υσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, πξνζθνξέο πνπ 
πεξηέρνπλ επηθπιάμεηο, φξνπο ή αηξέζεηο ή απνθξνχνπλ φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη ακάρεηα, φηη ν πξνζθέξσλ είλαη πιήξσο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά 
ζρεηηθά κε φιεο γεληθά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη θαη δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε απφζπξζή ηεο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή 
ηεο. ε πεξίπησζε απνζχξζεσο ηεο πξνζθνξάο θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο. 
Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη δελ επηηξέπεηαη ε απνθάιπςή ηεο, κέζσ 
ησλ ινηπψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηεο απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νπζηψδεηο 
θαη θάζε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 
ηνπο. 

Β3.2  Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 

δειαδή :  

 
 
 

Α. «Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ θάθειν κε ηε 
ζεηξά πνπ δεηνχληαη. 

Β. «Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 

- έλα (1) πξσηφηππν  



πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

 
Οικονομική Πποζθοπά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«  ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΣΛΙΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΧΝ   ΔΣΟΤ 2014 » 

 
Όινη νη  θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 
Γηα ηηο Δλψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε θαη επσλπκία, θαζψο θαη ν αξ. ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ 
ησλ κειψλ ηεο. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Πξνζθνξέο ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο/λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ 

ηεο ή θνηλφ πιεξεμνχζην πνπ δηνξίδεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

Οη πξνζθνξέο  δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν.  

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.  

Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε 
ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.  
Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο,  θαη 
ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο:  

 Β.2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 

 Β.2.5 Δγγχεζε πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 

Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα  είλαη 
ζθξαγηζκέλνο θαη λα πεξηέρεη   ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο . 

Β3.3  Γιάπκεια Ηζσύορ Πποζθοπών 
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 
ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ελλέα  (9) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.  
Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αναθέηοςζα Απσή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 
δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Μεηνδφηε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 
 



Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δεν έσει ηην ςποσπέωζη ππορ ηον ανάδοσο  να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων 
πποϋπολογιζθένηων ποζοηήηων για ηα ςλικά και ηιρ ςπηπεζίερ.  
 Καηά ηην ςλοποίηζη ηηρ ζύμβαζηρ  η ποζόηηηα  για κάθε παπεσόμενη επγαζία μποπεί να αςξηθεί ή να 
μειωθεί με βάζη ηιρ ανάγκερ ηηρ ΓΔΤΑΚ.  
 

Β3.4  Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ  
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Β3.5  Σιμέρ Πποζθοπών – Νόμιζμα 
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. ηηο ηηκέο ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ.  
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία , γηα 
λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνζθεξφκελε  
ππεξεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.  
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
 
 

Β4.  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Β4.1  Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού, Δλέγσος Πποζθοπών και Καηακύπυζηρ 

ηος Γιαγυνιζμού 

Β4.1.1  Γιαδικαζία διενέπγειαρ Γιαγυνιζμού - αποζθπάγιζη πποζθοπών 
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο …………….. έσο θαη ηελ 10:00 π.κ., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο 
πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο.  Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελεξγείαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή 
ηνπο κε βάζε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή πξφζσπα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο. 
Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο,  θαη αθνινχζσο νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο  κνλνγξάθεηαη. ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνθιείεη φινπο 
εθείλνπο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά.  Σν πεξηερφκελν ησλ 
θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. 
Οη Φάθεινη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη  θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή.  
Καηά ηελ δεχηεξε θάζε ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ απνξξίθζεθαλ. Σν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ απηψλ κνλνγξάθεηαη θαη θαηαγξάθεηαη 
ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 
Αθνινχζσο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ, ειέγρεη  ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλαδεηθλπφκελν κεηνδφηε ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη 
αηηηνινγεκέλα σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. ε 
θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεηνδνζίαο. 
 

Β4.1.2  Ανάδειξη μειοδόηη 
Ο κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα 
κέξνο απηήο. 
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. 

Β4.1.3  Δνζηάζειρ 
Χο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 
28/1980. 



Β4.1.4  Αποηελέζμαηα – Καηακύπυζη - Μαηαίυζη Γιαγυνιζμού 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζηνλ κεηνδφηε  ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. 
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ  δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ηηο ππέβαιιαλ.  
Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη κε ή ρσξίο επαλάιεςε ηνπ, ηνλ Γηαγσληζκφ ζε 
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 
(i)  γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  
(ii)  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  
(iii)   εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, άιισο παξαηηνχληαη απηήο. 
Δθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε, αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηνπ απηή ζηνλ κεηνδφηε θαη 
ηνλ θαιεί, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν B.2.4. 
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο  δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο  θεξχζζεηαη έθπησηνο 
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγχεζε 
πκκεηνρήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλεη ηελ θαηαθχξσζε θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα αλσηέξσ δηαδηθαζία.  
 
 

Β5   ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

Β5.1   Καηάπηιζη, ςπογπαθή, διάπκεια ύμβαζηρ – Δγγςήζειρ 
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.K  ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ κεηά ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ηνλ/ηελ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 
θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο 
πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά, ε Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, 
εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

3. Ο Αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέκα (10) ημέπερ 
απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ,  γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 
Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

4. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζηαζεξή βάζε αλαγγειίαο βιαβψλ ηελ νπνία ζα δειψζεη εγγξάθσο ζηελ 
ππεξεζία πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη εγγξάθσο λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ 
ηειεθψλνπ ηνπ FAX ζηνλ νπνίν ζα δέρεηαη ηηο εληνιέο επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ. 

5. Η Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν 
ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ  πνπ πξνκήζεπζε ν αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

6. Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην 
δηαγσληζκφ. 

 

Β5.2  Σπόπορ Πληπυμήρ  
Με ην πέξαο θάζε επηζθεπήο ζα πξνζθνκίδεηαη ηηκνιφγην αληαιιαθηηθψλ θαη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. Θα 
αθνινπζεί ηερληθή έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ. 
Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη ζε δηάζηεκα 60 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
κεηά ηελ ζχληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο. 

Β5.3  Υπόνορ εγγύηζηρ ανηαλλακηικών και ςπηπεζιών 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ  κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

Β5.4  Οπιζηική Παπαλαβή  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ  πνπ πξνκήζεπζε ν Αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο, δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 28/80. Με ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 



Β5.5  Πεπαίυζη ύμβαζηρ 
Η πξνκήζεηα  νινθιεξψλεηαη   φηαλ ζπκπιεξσζεί δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο αλεμαξηήησο αλ έρεη θαιπθζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο . 
ε πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο   ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα κελψλ, κπνξεί λα ππάξμεη 
ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 10 % νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  αλεμάξηεηα αλ 
έρεη ζπκπιεξσζεί δσδεθάκελν.  

 

Β5.6  Ποινικέρ Ρήηπερ – Δκπηώζειρ 
Γηα θάζε κεράλεκα πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη επηζθεπή ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη κέζσ Fax απφ ηελ ΓΔΤΑΚ λα 
πξνρσξήζεη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο. 
Απφ ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
επηζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε  πίζσ ζηελ ΓΔΤΑΚ, ην κέγηζην ρξνληθφ φξην είλαη δέθα πέληε εκέξεο. 
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  παξάδνζεο ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο  κεγαιχηεξε απφ δέθα πέληε  εκέξεο κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
1. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα πέληε εκεξψλ ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνζνχ ίζνπ 

πξνο ην  0,2 %  ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ε παξάδνζε γηα θάζε εκέξα, ε νπνία 
αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ θαη  ε νπνία ηζρχεη θαη επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε εηθνζηηεηξάσξν (24σξν) 
αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο μεπεξάζεη ηηο 60 εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο, ν παξέρσλ ππεξεζίεο  θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

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

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

5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εηδνπνηεζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΚ λα παξαιάβεη κεράλεκα πξνο επηζθεπή θαη ν 
αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζε δηάζηεκα δέθα πέληε  εκεξψλ, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη 
νπνηνλδήπνηε άιιν θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα λα παξαιάβεη θαη λα επηζθεπάζεη ην ελ ιφγσ κεράλεκα θαη ε φπνηα 
δαπάλε εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ πξνθχςεη ζα γίλεη απαίηεζε απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ. 

 

Β5.7  Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αναθέηοςζα Απσή , ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο. 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θχιαμε ηνπ πξνο επηζθεπή εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηα 
αληιηνζηάζηα ηεο ΓΔΤΑΚ. 

3. ε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο επηζθεπήο δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα πέληε  εκέξεο. ηνλ ρξφλν απηφ ππνινγίδεηαη θαη 
ε θαζπζηέξεζε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ. 

4. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αναθέηοςζα Απσή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα 
είλαη απφ θνηλνχ θαη εμνινθιήξνπ  ππεχζπλα έλαληη ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο 
ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

7. Ο Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

Β5.8  Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γιαιηηζία 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αναθέηοςζα Απσή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.  
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε 
χκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 



λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 36 - ΑΞΝΦΑΠΖ 48_2014 

Σξφπνο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ  ΔΣΟΤ 2014». 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ Ωθην ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ε ζρεηηθή κειέηε ζπληάρζεθε 
απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

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

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθΨζηζε  θαη  εγθξΫλεη νκφθσλα 

 Ρελ ηερληθή κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

 
 Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ε δεκνπξαζία ζα γίλεη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ  ΔΡΝΠ 2014» 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ηοισεία Ππομήθειαρ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΔΣΟΤ 2014 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Αλνηθηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.991,77 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. 



  

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Γώδεκα  (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Κηίξην ΓΔΤΑ Κηιθίο  -  1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο - Ξεξφβξπζεο 

 
 
 

Α  ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 
Α1 .   ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΗ - ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ      ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού για καηαζκεςή και ζςνηήπηζη ηλεκηπικών πινάκυν 

ανηλιοζηαζιυν, έηοςρ 2014   γηα  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

Η ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 

ηεο ΓΔΤΑΚ.  

Σα πιηθά  ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απφ επψλπκνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο Διιεληθνχο 

Καλνληζκνχο θαηά είδνο. Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη 

θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ απνζεθάξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο : 

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

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

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

Σνπ Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΔΙ ΤΝΑΦΧΝ 

ΘΔΜΑΣΧΝ» (ΦΔΚ Α΄ 19/01.02.1995). 

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

νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998” (ΦΔΚ Β΄ 

892/11.07.2001). 

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

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  . 

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

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

Η παξνχζα δηαθήξπμε. 
Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή  , εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ 
θξηζεί φηη θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

Α2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α2.1  Πεπιγπαθή  
Με ηελ πξνκήζεηα απηή ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνβιέπεη ηηο πνζφηεηεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ 
θαηά δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014 γα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ 
χδξεπζεο.  

Α2.2 κοπόρ – ηόσορ 
θνπφο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο κέζσ ηεο άκεζεο δπλαηφηεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ απαξαίηεησλ 
γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο. 

Α2.3  Γενικέρ Απαιηήζειρ – Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε πιηθά. 
ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε πιηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλάγθε πξνκήζεηαο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνηα  νκάδα πιηθψλ αιιά δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί ε 
δεηνχκελε δηάζηαζε, ε ηηκνιφγεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα βγαίλεη απφ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή 



αθαηξψληαο ηελ ζπλνιηθή έθπησζε  ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ζηε νπνία αλήθνπλ θαη  ηελ νπνία ζα έρεη πεηχρεη ν 
πξνκεζεπηήο απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Κηιθίο ,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ε Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο κε δαπάλε θαη επζχλε 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 

Α3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α3.1  Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ απνζεθάξην ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  ζε δηάζηεκα επηά (7) ημεπολογιακών ήμεπων λα πξνκεζεχζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. 
κε ηα παξαγγειζέληα πιηθά δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Α3.2  Σόπορ Παπάδοζηρ Ππομήθειαρ 
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ βαξχλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 
 

Α3.3  Γιαδικαζία παπαλαβήρ Ππομήθειαρ  
Οη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή  πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο πιηθψλ. 
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα απηήο ε παξαιαβή 
ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί 
απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ κεξηθή ή ηελ 
ηέιεηα απφξξηςε ησλ παξαιακβαλφκελσλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν. Δθφζνλ ν αλάδνρνο 
δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηελ ίδηα νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά 
ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο, ηξφπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα φιεο ηεο πνζφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπάλσ 
πνζφηεηα απφ θάπνην πιηθφ κε θφζηνο απηφ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε.  
ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηέαο παξαγγειίαο απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή - ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) ημεπολογιακών ημεπών 
απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηεο - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηεο παξαδνηέαο παξαγγειίαο, 
πξνθεηκέλνπ ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ηελ μαλαζηείιεη. Σα έμνδα απνζηνιήο ησλ πιηθψλ πνπ 
δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο απφ θαη πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηα επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν πξνκεζεπηήο.  
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηεο πξνκήζεηαο, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαπηζηψζεη 
κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο εληφο επηά εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.  
 

Β ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Β1  ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Β1.1  Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα  ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο,  γηα ην έηνο 2014. 
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο πιηθψλ κε  βάζε ηε ρξήζε ηνπο. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

Β1.2 Πποϋπολογιζμόρ Ππομήθειαρ 
Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 48.773,80  € ρσξίο Φ.Π.Α. 
Σν πνζφ απηφ απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηνο 
δηαγσληδφκελνο. 
 

Β1.3  ύζηημα διαγυνιζμού 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί φπσο νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη δηαηάμεηο : 

 Tεο κε αξηζκ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Πεξί εθδφζεσο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ 
Πξνκεζεηψλ» Ο.Σ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β΄ 185/23.03.1993) 



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

 Σνπ Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΔΙ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ» (ΦΔΚ 
Α΄ 19/01.02.1995). 

 Σεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 “«Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998” (ΦΔΚ Β΄ 892/11.07.2001). 

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

 Οη ζρεηηθέο ζε ηζρχ εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη φηαλ 
απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 2286/95. 

 Η παξνχζα δηαθήξπμε. 

 Σελ ππ’ αξηζ.   48/2014    Απφθαζε ηνπ Γ..    ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 

Β1.4  Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο ………… θαη ψξα …….., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο πξνζθνξέο 
πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο. Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη 
σο εθπξφζεζκεο.  
 

Β1.4  Σπόπορ λήτηρ εγγπάθυν Γιαγυνιζμού – Σεύση Γιαγυνιζμού 
Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier). ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ 

ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Αναθέηοςζα Απσή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή 

παξάδνζή ηεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αναθέηοςζα Απσή 

λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο , πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ 

απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αναθέηοςζα Απσή θαη λα δεηήζνπλ λέν 

πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

6. Η παξνχζα δηαθήξπμε 

7. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

8. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Β1.5  Παποσή Γιεςκπινίζευν επί ηηρ Γιακήπςξηρ 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

Η Αναθέηοςζα Απσή  ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο 

ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηπειρ (3) ημέπερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ 
κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αναθέηοςζα Απσήρ.   
 

 Β2.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Β2.1  Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ λ. 2513/1997 (Α΄139) ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ: 
 (α) Δίλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 



 
Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα πξνζιάβνπλ θάπνηα λνκηθή 
κνξθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλσζε πξνζψπσλ θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν καδί κε ηα ινηπά κέιε ηεο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζθνξά. 

 

Β2.2  Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
Οη ππνςήθηνη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ,  καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

  Β2.2.1  Ζμεδαπά Φςζικά Ππόζυπα  

9. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ   

10. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

12. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

13. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 

15. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο,  ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
 

 Β2.2.2 Αλλοδαπά θςζικά ππόζυπα 

9. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

10. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

12. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία 

13. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρσξάο εγθαηάζηαζεο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα 

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη  

θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα 

14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 



15. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

 

 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο   ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 

 Β2.2.3 Νομικά  Ππόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

5. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β2.3.1 θαη Β2.3.2.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν ζα αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ην νπνίν πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

6. ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν  (ή απφζπαζκα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ( γηα ΟΔ θαη ΔΔ). 

7. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά. 

8. Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Η ππεχζπλε δήισζε ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν. 

 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο,  ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 

 Β2.2.4 Δνώζειρ παπεσόνηυν ςπηπεζίερ πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά 

5. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

6. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο  πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

7. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθνξά. ε 

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

ζχκβαζεο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Σα 

ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 

Β2.3  Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 
Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο  ρσξίο ην ΦΠΑ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη  2.999,60     €  

 

6. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη έρνπλ 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.  

7. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, γιψζζα, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή.  



8. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ηεο πξνζθνξάο 
θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, αξλεζεί λα ππνβάιεη ηελ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

9. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ (10) δέθα κήλεο  απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ Αλάδνρν κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, 
ζηνπο δε ινηπνχο πξνζθέξνληεο κε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεσο κε ηνλ Αλάδνρν.   

10. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

 
 

Β2.4  Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 
Ο πξνκεζεπηήο  ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
ζα ηνπ ηαρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα  (10) εκεξψλ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κε ηνλ ΦΠΑ. 
 

 
Β3  ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Β3.1  Πποζθοπά - Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Κάζε πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά  θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ 
πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην πξνζθέξνληα απνξξίπηνληαη φιεο. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά αηνκηθψο δελ επηηξέπεηαη 
λα κεηέρεη ζε έλσζε πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαη θαλείο δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ελψζεηο πνπ 
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά, αηνκηθψο ή σο κέινο έλσζεο, δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί 
άιινλ πξνζθέξνληα ή έλσζε θαη θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξνζθέξνληεο ή 
ελψζεηο πξνζθεξφλησλ. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νδεγεί ζε απφξξηςε φισλ ησλ θαηά παξάβαζε 
ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. Υσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, πξνζθνξέο πνπ 
πεξηέρνπλ επηθπιάμεηο, φξνπο ή αηξέζεηο ή απνθξνχνπλ φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη ακάρεηα, φηη ν πξνζθέξσλ είλαη πιήξσο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά 
ζρεηηθά κε φιεο γεληθά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη θαη δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε απφζπξζή ηεο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή 
ηεο. ε πεξίπησζε απνζχξζεσο ηεο πξνζθνξάο θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο. 
Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη δελ επηηξέπεηαη ε απνθάιπςή ηεο, κέζσ 
ησλ ινηπψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηεο απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νπζηψδεηο 
θαη θάζε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. 

Β3.2  Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 
Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα 

ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή :  

Α. «Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε 
ζεηξά πνπ δεηνχληαη καδί κε ηνλ πηλάθα δηθαηνινγεηηθψλ. 

Β. «Φάκελορ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ»,  ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

Γ. «Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 



- έλα (1) πξσηφηππν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

 
Σεσνική Πποζθοπά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Οικονομική Πποζθοπά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ , ΔΣΟΤ 2014» 

 
Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 
Γηα ηηο Δλψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε θαη επσλπκία, θαζψο θαη ν αξ. ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ 
ησλ κειψλ ηεο. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, 
ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
Πξνζθνξέο ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο/λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ ηεο ή 
θνηλφ πιεξεμνχζην πνπ δηνξίδεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

Οη πξνζθνξέο  δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.  

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 

άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή 

ηνπο. 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.  

Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ 
ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.  

Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο:  

 Β.2.2 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

 Β.2.3 Δγγχεζε πκκεηνρήο 
 
 

Πεπιεσόμενα Φακέλος «Σεσνική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 
 
ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» ππάξρεη ε ζηήιε «Απαίηεζε 
ππνβνιήο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ». Γηα ηα  πιηθά πνπ ππάξρεη  ΝΑΙ, ζα πξέπεη λα δνζεί 
αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη έληππα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
θαη φπνην άιιν έληππν θξίλεηαη απαξαίηεην, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 



Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή θαη μεθάζαξα, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξν ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαγσληδφκελνη παξαθαινχληαη λα 
δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα πξνζθνκηζζνχλ κφλν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα απφδεημε ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ρσξίο γηα παξάδεηγκα λα επηζπλάπηνληαη πνιπζέιηδα ηεχρε εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο θιπ) 
ψζηε ν έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ λα είλαη ζπληνκφηεξνο. 

Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη, 
ζθξαγηζκέλν θάθειν  κε  ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο . 

Β3.3  Γιάπκεια Ηζσύορ Πποζθοπών 
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 
ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ελλέα  (9) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.  
Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αναθέηοςζα Απσή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 
δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Μεηνδφηε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 
 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δεν έσει ηην ςποσπέωζη ππορ ηοςρ ππομηθεςηέρ να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων 
πποϋπολογιζθένηων ποζοηήηων για ηα ςλικά. Καηά ηην ςλοποίηζη ηηρ ππομήθειαρ η ποζόηηηα  για κάθε 
εξάπηημα μποπεί να αςξηθεί ή να μειωθεί με βάζη ηιρ ανάγκερ ηηρ ΓΔΤΑΚ.  
 

Β3.4  Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ  
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Β3.5  Σιμέρ Πποζθοπών – Νόμιζμα 
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. ηηο ηηκέο ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ.  
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν πιηθφ, γηα λα 
κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνζθεξφκελν πιηθφ 
ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.  
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
 
 

Β4.  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Β4.1  Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού, Δλέγσος Πποζθοπών και Καηακύπυζηρ ηος 

Γιαγυνιζμού 

Β4.1.1  Γιαδικαζία διενέπγειαρ Γιαγυνιζμού - αποζθπάγιζη πποζθοπών 
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο …………….. έσο θαη ηελ 10:00 π.κ., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο 
πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο.  Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελεξγείαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή 
ηνπο κε βάζε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή πξφζσπα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο. 
Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο,  θαη αθνινχζσο νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο  κνλνγξάθεηαη. ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνθιείεη φινπο 
εθείλνπο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά.  Σν πεξηερφκελν ησλ 
θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. 



Οη Φάθεινη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ηερληθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη  θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.  
ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο 
ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ζηελ αξρή δεθηέο  (απηέο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο), κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ησλ, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ηαπηφρξνλα ζε θάζε θχιιν ηεο 
πξνζθνξάο. Καηφπηλ ε επηηξνπή αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Η αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη 
ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππεξεζίαο. πληάζζεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
Καηά ηελ ηξίηε θάζε ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ απνξξίθζεθαλ. Σν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ απηψλ κνλνγξάθεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην 
πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 
Αθνινχζσο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλαδεηθλπφκελν κεηνδφηε ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη 
αηηηνινγεκέλα σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. ε 
θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεηνδνζίαο. 
 

Β4.1.2  Κπιηήπιο Ανάθεζηρ - Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ πποζθοπών 
Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζε εθείλνλ πνπ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή  κεηά απφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο Πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

- Έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (εθφζνλ πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο) 

- Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην 
ηεο αμηνιφγεζεο 

- Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά θζείλνπζα ζεηξά κε βάζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο 
 
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. 
 
ε θάζε ζηάδην ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ 
απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ. 

Β4.1.3  Έλεγσορ ηεσνικών πποζθοπών  
Η Δπηηξνπή ειέγρεη ην θαηά πφζνλ νη Πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο 
ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο ε επηηξνπή ζα ειέγμεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ – πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
 
 

Β4.1.4  Δνζηάζειρ 
Υο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 

15 ηνπ "Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο"   . 

Β4.1.5  Αποηελέζμαηα – Καηακύπυζη - Μαηαίυζη Γιαγυνιζμού 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζηνλ κεηνδφηε  ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. 
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ αλά νκάδα εηδψλ δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ εθείλσλ 
πνπ ηηο ππέβαιιαλ.  
Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη κε ή ρσξίο επαλάιεςε ηνπ, ηνλ Γηαγσληζκφ ζε 
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 
(i)  γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  
(ii)  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  
(iii)   εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 
(iv)   εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε πξνκήζεηα. 
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, άιισο παξαηηνχληαη απηήο. 
Δθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε, αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηνπ απηή ζηνλ κεηνδφηε θαη 
ηνλ θαιεί, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
B.2.4. 
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο  δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη 
εκπξφζεζκα φια ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, 
θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 



θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλεη ηελ 
θαηαθχξσζε θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα αλσηέξσ δηαδηθαζία.  
 
 

Β5   ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

Β5.1   Καηάπηιζη, ςπογπαθή, διάπκεια ύμβαζηρ – Δγγςήζειρ 
7. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.K  ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ κεηά ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ηνλ/ηελ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 
θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

8. Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο 
πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα 
Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

9. Ο Αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέκα (10) ημέπερ 
απφ ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο ηνπ  , γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγςηηική 
Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο ηεο νκάδαο  πιηθψλ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

10. Η Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν 
ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ν αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

11. Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην 
δηαγσληζκφ. 

 

Β5.2  Σπόπορ Πληπυμήρ  
1. Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην 

ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3)  κελψλ. 

 

Β5.3  Υπόνορ εγγύηζηρ ςλικών  
Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα 
είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

Β5.4  Οπιζηική Παπαλαβή  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ν 
Αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο, δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. ΤΠ.Δ. 11389/93 (ΦΔΚ-185 Β' – Γηφξζ. θάικ. ζην ΦΔΚ 550 Β) : 
"Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο". Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Β5.5  Πεπαίυζη ύμβαζηρ 
Η πξνκήζεηα  νινθιεξψλεηαη   φηαλ ζπκπιεξσζεί δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο αλεμαξηήησο αλ έρεη εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο . 
ε πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο   ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα κελψλ, κπνξεί λα ππάξμεη 
ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 10 % νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  αλεμάξηεηα αλ 
έρεη ζπκπιεξσζεί δσδεθάκελν.  

 

Β5.6  Ποινικέρ Ρήηπερ – Δκπηώζειρ 
Η παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.  
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο παξαγγειίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
6. Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο  
πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 
Η ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία 
πιηθψλ. 

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



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

9. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

10. Οη πήηπερ καθςζηέπηζηρ ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο 
Αναθέηοςζαρ Απσήρ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ 
ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ. Σν εηζπξαρζέλ πξντφλ ησλ ξεηξψλ ελέρεη 
λνκηθή απηνηέιεηα θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ην πξντφλ απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο γηα άιιε ζπκβαηηθή αηηία. 

11. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ηα νπνία 
ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν. Οη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα 
κέιε ηεο Έλσζεο.  

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

 

Β5.7  Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
8. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αναθέηοςζα Απσή , ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

9. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε 
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πιηθφ πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

10. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε 
ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Αναθέηοςζα Απσή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο 
πξνκεζεηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αναθέηοςζα Απσή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα 

απηά πξφζσπα.  

11. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ζην ζχλνιν ή κέξνο απηνχ ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, 
γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη θαηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο εθρψξεζεο ή θαη κεηαγελέζηεξα απηήο ζην ζχλνιφ ή κέξνο απηήο ππέξ ηεο Σξάπεδαο ην 
εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο κε ηνλ αλάδνρν θιπ.) ε 
Αναθέηοςζα Απσή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

12. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αναθέηοςζα Απσή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

13. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα 
είλαη απφ θνηλνχ θαη εμνινθιήξνπ  ππεχζπλα έλαληη ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο 
ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

14. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

15. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ 
ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο 
εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αναθέηοςζα Απσή δχλαηαη 
λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. 
θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Αναθέηοςζαρ Απσήρ. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη 
απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα 



απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αναθέηοςζαρ 
Απσήρ θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή    Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

16. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πξνκήζεηαο.  

17. Ο Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 

Β5.8  Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γιαιηηζία 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αναθέηοςζα Απσή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.  
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε 
χκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

 
 

ΘΔΚΑ 37ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 49_2014 

ΑλΨζεζε θαπζΫκσλ δηκΪλνπ ΚαξηΫνπ - ΑπξηιΫνπ 2014. (Απφθαζε 49/14). 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξηαθνζηφ Ωβδνκν ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Ζ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμε ηελ αξηζ.: Ξ 40/2013 κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο. Ζ κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα  54.000 ιίηξσλ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο -θίλεζεο  ζπλνιηθνχ πνζνχ 72.686,85 € 

Κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ επείγεη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε 
ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηνπο κήλεο 

Κάξηην θαη Απξίιην ηνπ έηνπο 2014, έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.1 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 
3852/2010 θαη ην ΞΓ 60/2007  άξζξν  25 γ ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο  πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη άκεζεο θαη  

 

επείγνπζεο αλάγθεο φπσο απηέο πξνυπνινγίζζεθαλ απφ ηε ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηνπο κήλεο Κάξηην 
– Απξίιην  2014, δεδνκέλνπ φηη ν Δληαίνο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο  έρεη 

εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 14ε Απξηιίνπ 2014. 

      
Ππγθεθξηκέλα  ε εθηηκεζείζα πνζφηεηα είλαη γηα ηε ΓΔΑΘ:  

Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο   2.000,00 ιίηξα  
Ξεηξέιαην θίλεζεο    9.000,00 ιίηξα  
Ξξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: 15.000,00  επξψ 

Αλάδνρνο:      ΚΞΑΓΑΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  – ΑΦΚ:120052297 
Θσδηθφο δαπάλεο:   64.08.01 – 64.00 



 

Ξξέπεη ινηπφλ λα πάξνπκε απφθαζε έγθξηζεο ηεο παξαπάλσ δαπάλεο θαη θάιεζε ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε :                                                                                                                                                      

Ρελ κε αξηζκφ  Ξ40/2013 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο 

ΑπνθΨζηζε θαη εγθξΫλεη νκφθσλα 
 

1. Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο πξνκήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

ηνπ δηκήλνπ  Καξηίνπ – Απξηιίνπ  2014 σο εμήο:  

 
Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο   2.000,00 ιίηξα  

Ξεηξέιαην θίλεζεο    9.000,00 ιίηξα  
Ξξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: 15.000,00  επξψ 

Αλάδνρνο:     ΚΞΑΓΑΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  – ΑΦΚ:120052297 
Θσδηθφο δαπάλεο:   64.08.01 – 64.00 

 

2. Ρελ αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 15.000,00  γηα ηελ 
παξαπάλσ δαπάλε. 

(Ρα πνζά ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο ζα αθαηξεζεί απφ ηα πνζφ ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο πνπ ελ 
ζπλερεία ζα ζπλάςεη ε ΓΔΑ Θηιθίο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ). 

ΘΔΚΑ 39ν
  - ΑΞΝΦΑΠΖ 50/2014:  

 

Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ΓΔΑ  ΘηιθΫο, νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 
2014. 

 

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

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο 
«Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ΓΔΑ  ΘηιθΫο, νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 

2014» θαη θαηφπηλ δήηεζε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 

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

7. Ρελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07 
8. Ρν εγγ. Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012 

9. Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ  ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε, αλακνξθψζεθε 
θαη ηζρχεη ζήκεξα 

10.Ρελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

11.Έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

 

Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηνπ φηη εηέζε εθ παξαδξνκήο. Έρεη ιεθζεί ε απφθαζε 
23/2014 ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα. 

 

 



 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
Η παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 

7 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2014 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Γεκνηηθφο 

χκβνπινο, Μέινο 

 
 
 

 
Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

 
 
 

Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, 
Γεκνηηθφο  χκβνπινο, Μέινο 

 

Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο 

 

 

 
Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, 
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

 

 

 
Ισάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

 
 
 
 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Μέινο 

 

 
 
 


