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Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  9/2014 

Ρηρ με απιθμψ 9/2014 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 5 Ηοςνίος 2014 

και ϊπα: 13:00 μ.μ., εκέξα Ξαπαζκεςή, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   1236/02-06-2014, 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 πένηε (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) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
7) Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  

 

 

 

ΘΔΚΑ 1Ν – Απψθαζη 85/2014 

Ανηιμεηϊπιζη  μεγάλυν οθειλεηϊν.  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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: 

ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ δηθεγφξνπ Ησάλλε Σαηδεαπνζηφινπ ην ζέκα πξέπεη λα αλαβιεζεί 

 

mailto:info@deyak.gr


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) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. 
 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - Απψθαζη 86/2014 

Τήθιζη πίζηυζηρ για ηο έπγο «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ – 

ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Λ. 
ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο 

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

Γηα ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Λ. Πάληαο ε ζρεηηθή ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 25     

Ηνπιίνπ    2013 εκέξα Ξέκπηε έσο ζήκεξα ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ έρεη πιεξσζεί 
ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζε φιν ηνλ Γήκν Θηιθίο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ θαηαηέζεθε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο 
έληαμεο θαη ηνπ Ρ.Γ.Δ. κε ην 2261/1-10-2013 έγγξαθν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Γηα ηελ νκαιή πιένλ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θαη ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν ηνπ έξγνπ ινγαξηαζκνί ηίζεηαη ην ζέκα ςήθηζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ην 

έξγν.   

 
 

 
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) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 
Τεθίδεη πίζησζε  γηα ην έξγν «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ – 

ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Λ. ΠΑΛΡΑΠ 
ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 11.02.1 Ρερληθά έξγα επηρνξεγνχκελα χςνπο 

200.000,00 €. Ζ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ζα γίλεη κε βάζε ηηο θαηαλνκέο απφ ην ΞΑΛ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 87_2014 
 
 
Απψθαζη επί ηηρ ένζηαζηρ για  ηην «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ  ΔΡΝΠ 
2014» 
  



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

έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απφθαζε πνπ αθνξά ηελ έλζηαζε επί ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ  ΔΡΝΠ 2014»   
 
 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΔΡΝΠ 2014» 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ Δ.Γ. ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Ζ Δ.Γ. ηνπ έξγνπ «Ξξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ αληιηνζηαζίσλ έηνπο 2014» ζπλεδξηάδεη ζήκεξα γηα ηελ 
έκδοζη γνυμοδψηηζηρ ππορ ηο Γ.Π. ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί 

επί ησλ ελζηάζεσλ. 
 

Πσεηικά με ηην ένζηαζη ηηρ επισείπηζηρ Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ &ΠΗΑ Ν.Δ. 
 

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ζα έπξεπε γηα ηα πιηθά πνπ ζηε  ζηήιε 
«Απαίηεζε ππνβνιήο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ» ππάξρεη ΛΑΗ 

λα δνζεί αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο 
θαη έληππα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ηα πξνζθεξφκελα 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
Ρα πιηθά πνπ πξνζέθεξε ε εηαηξεία MEGAWATT A.E. είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο αιιά ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά  δελ πεξηέρεη αλαιπηηθή 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ηεξήζεθε  ν 
απαηηνχκελνο ηχπνο πνπ επηβάιεη ε δηαθήξπμε. 

Γεδνκέλνπ  ηεο απζηεξά ηππηθήο δηαδηθαζίαο  ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ  θαη φηη 
νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ απφιπηα ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο , θάζε  παξάβαζε απηψλ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ.  

 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε Δ.Γ. εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο Ξ. 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ &ΠΗΑ Ν.Δ. θαη ηελ απφξξηςε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο 
MEGAWATT Α.Δ. 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

1. Θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο 
2. Απνδέρεηαη ηελ έλζηαζε ηεο εηαηξίαο Ξ ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ &ΠΗΑ Ν.Δ. 
3. Απνθιείεη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ηελ εηαηξεία MEGAWATT Α.Δ. θαη δελ ζα αλνηρηεί ε 

Νηθνλνκηθή ηεο Ξξνζθνξά. 
 

 
 



 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 88_2014 

Έγκπιζη ππακηικοω Γημοππαζίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ «Ξαποσή αζθαλιζηικήρ κάλςτηρ για 
ηα αςηοκίνηηα και ηα μησανήμαηα έπγυν ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ».  

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ 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 πξψην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο ππεξεζίαο 
«Ξαξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο»  πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ  

 

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζήκεξα ηελ Ρπίηη 20 Καφος 2014 θαη ψξα 

10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κορκοηίδη Κων/νο, Ηλεκηρολόγο Μητανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, πρόεδρο ηης Ε.Δ,  

με αναπληρωηή ηον κ. Ιωάννη Παραγιό Πολιηικό  Μητανικό προιζηάμενο Τ.Υ.  
ηης ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

2. Γιοβανούδη Φρήζηο, Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Αζλανίδη Φρήζηο, Τοπογράθο Μητανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 
3. Καζκαμανίδοσ Οσρανία, Οικονομολόγο ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, ΤΕ Τοπογράθο  Μητανικό ηης ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

Αζθάλιζη οσημάηυν ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ  

 
Ξποχπολογιζμοω 15.000,00 Δςπϊ (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Ξ.Α.), 

 

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

(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεζαλ ηα 
έγγξαθα απηά θαη ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ 
Δπηκειεηήξην.   

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1η    INTERLIFE ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ – 

INTERLIFE ΑΑΔΓΑ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ:   26487      Αξηζκφο Γ.Δ.ΚΖ.: 057606004000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο Ρξάπεδαο ΞΔΗΟΑΗΥΠ (ΘΑΡΆΠΡΖΚΑ 2212) κε αξηζκφ 
2917114001,  πνζνχ 750,00 €. 
2. Ξηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο Ζκεξνκελίαο 

έθδνζεο 4/2/2014 κε αξηζκ. Ξξση. 244068 θαη ηζρχ κέρξη 4/8/2014. 



3. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ πξνέδξνπ θ. Μνπξή Γεκεηξίνπ , αξηζκ. Ξξση. 3991-1/7-
3-2014. 

4. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ ηνπ Γηεπζ. Ππκβνχινπ θ. Ησάλλε 
Βνηζαξίδε , αξηζκ. Ξξση. 3990-1/7-3-2014. 

5. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αληηπξνέδξνπ Γ.Π. θα Σξεζηίδνπ Γεσξγία, αξηζκ. Ξξση. 
3985-1/7-3-2014. 
6. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. θ. Βνηζαξίδε Θσλ/λνπ , αξηζκ. Ξξση. 3987-

1/7-3-2014. 
7. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. Βνηζαξίδε Ξαλαγηψηε , αξηζκ. Ξξση. 3989-

1/7-3-2014. 
8. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. θα Αιεμαλδξή Πηπιηαλή  , αξηζκ. Ξξση. 
3984-1/7-3-2014. 

9. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. θ. Γιία Αλαζηαζίνπ  , αξηζκ. Ξξση. 3986-1/7-
3-2014. 

10. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. θ. Ρνπθεμή Γεψξγηνπ, αξηζκ. Ξξση. 3992-
1/7-3-2014. 
11. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κέινπο Γ.Π. θ. Ξξφηνπ Αζαλάζηνπ , αξηζκ. Ξξση. 686/24-

3-2014 
12. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 

φηη ε Α.Δ. κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, κε αξηζ. Ξξσηνθφιινπ 2311/5-3-2014. 

13. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 
φηη γηα ηελ Α.Δ. κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε αξηζκ. Ξηζηνπ. 6969/5-3-2014. 
14. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 

φηη γηα ηελ  Α.Δ. κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αξηζκ. Ξηζηνπ. 
6970/5-3-2014. 

15. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 
φηη γηα ηελ  Α.Δ. κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 

ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ δελ ρνξεγείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, αξηζκ. Ξηζηνπ. 6971/5-3-2014 
16. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Έλνξθε βεβαίσζεο ηνπ θ. Βνηζαξίδε 
Ησάλλε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη δηεπζχλσλ Ππκβνχινπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία 
δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο , νχηε ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 6367/13-05-2014 ζπκβνιαίνπ ηεο 
Ππκβνιαηνγξάθνπ Θεο/ληθεο Θαιιίπνο ηνπιίνπ Βαξζάκε. 
17. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΘΑ , ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ 

ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ , κε αξηζκ. Ξξση. 56368/12-2-
2014 θαη αξηζ. ζπζηήκαηνο 000/Ξ/37728/2014/12-2-2014 κε ηζρχ κέρξη 11/8/2014 

18. Βεβαίσζε κε νθεηιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Ρ.Δ.Α.-Δ.Α.Ξ.Α.Δ. – Λ.Ξ.Η.Γ.  κε αξηζ. 
πξσηνθφιινπ 3722/2013/6-12-2013  κε ηζρχ κέρξη 6/6/2014. 
19. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ηεο θα Βνηζαξίδνπ Γεσξγία αληηπξφεδξνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ φηη κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ θαηαηίζεηαη θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 
20. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ 
ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ , κε αξηζκ. 2201/8-5-2014 θαη ηζρχ 

κέρξη 8/6/2014 ηεο ΓOY ΦΑΔ Θεζ/ληθεο.  
21. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ηεο θα Βνηζαξίδνπ Γεσξγία αληηπξφεδξνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ φηη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο INTERLIFE ΑΑΔΓΑ, ε εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ 
αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιε εηαηξεία ρσξίο ηε ρξέσζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

22. Βεβαίσζε έληαμεο ηεο εηαηξείαο INTERLIFE ΑΑΔΓΑ, ζην ζχζηεκα θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ, 
κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 176793/28-1-2014. 



23. Γήισζε ηεο θα Βνηζαξίδνπ Γεσξγία, αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ, εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο ζην Θηιθίο. 
24. Ξξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο INTERLIFE ΑΑΔΓΑ ζην 

δηαγσληζκφ θαη νξηζκνχ εθπξνζψπνπ γηα ηελ παξάδνζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 16εο Κατνπ 2014. 
25. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 4481 ηεο 14/11/1991 ζχζηαζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 

26. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 7943 ηεο 10/09/2001 δεκνζίεπζεο θσδηθνπνηεκέλνπ 
θαηαζηαηηθνχ  ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 
27. Δπηθπξσκέλν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 

28. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν (ζεψξεζε ηνπ ΘΔΞ 161 Γήκνπ Θέξκεο) ηνπ Ξξαθηηθφ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζε ζψκα θαη 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. 
29. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 7266 ηεο 25/10/2013 θαηαρψξηζεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ 
Κεηξψν ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 
30. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν (ζεψξεζε ηνπ ΘΔΞ 161 Γήκνπ Θέξκεο) Βεβαίσζεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο 
επηρείξεζεο, κε αλάθιεζεο αδείαο θαη ηξνπνπνηήζεσλ, κε αξηζκ. Ξξση. Θ3-145/5-3-2014. 

31. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 860 ηεο 04-02-2002, αλαθνίλσζε οθαηαρψξεζεο ζην Κεηξψν 
Αλσλχκσλ Αζθαι. Δηαηξεηψλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο  ηεο Αλψλπκεο 
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 

ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 
32. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 1618 ηεο 07-03-2006 , αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην 

Κεηξψν Αλσλχκσλ  Δηαηξεηψλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο   Αλψλπκεο Δηαηξείαο 
κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 
33. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 13080 ηεο 24-11-2008 αλαθνίλσζεο θαηαρψξεζεο ζην 

Κεηξψν Αλσλχκσλ  Δηαηξεηψλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο   Αλψλπκεο Δηαηξείαο 
κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 

34. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ ΦΔΘ 261 ηεο 14-01-2009, δηφξζσζεο ζθάικαηνο ζηελ 
αλαθνίλσζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ 

35. Φσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ 9276 ηεο 05-09-2012 αλαθνίλσζεο θαηαρψξεζεο ζην Κεηξψν 
Αλσλχκσλ  Δηαηξεηψλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο   Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ. 
36. Κία ζεηξά αληηγξάθνπ ησλ παξαπάλσ. 
37. Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 

 
FAX: 2310499099 

 
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
δηαπηζηψζεθε φηη ε εηαηξεία κε επσλπκία «INTERLIFE ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ – INTERLIFE ΑΑΔΓΑ», πληποωζε καη’ απσάρ ψλερ ηιρ 
πποχποθέζειρ. 

Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθε ν θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξά θαη αποζθπαγίζηηκε η 
οικονομική πποζθοπά, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη 
αλαθνηλψζεθαλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ην δηαγσληδφκελν. Ζ μοναδική νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά θαηαρσξεζήθε, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ε 
νπνία έρεη σο εμήο: 

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «INTERLIFE ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ – INTERLIFE ΑΑΔΓΑ» 

(1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ (2) ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΝ ΞΝΠΝ 
(3) 

ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ 



ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Π.Β ΑΛΑ 
ΘΚΑ 

1.000.000,00 

            
4.847,34    

ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ .Ε. ΑΛΑ 
ΑΡΣΖΚΑ 

1.000.000,00 

ΙΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΑΞΌ 
ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝ 

10.000,00 

ΘΟΑΠΖ ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ 1.000,00 
               

341,01    

ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΘΑΡΆ ΡΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΥΠ ΔΟΓΑΙΔΗΝ 

ΠΥΚΑΡΗΘΔΠ ΒΙΑΒΔΠ 25.000,00                            
ΙΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ 12.500,00                   

ΝΚΑΓΗΘΝ ΑΡΣΖΚΑ 40.000,00               
ΑΛΥΛΑΡΖ ΑΠΦΑΙ. ΘΑΙΤΖ 

50.000,00 

               
424,85    

ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΑΞΌ 
ΚΔΡΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΦΝΟΡΗΝ 

               
115,39    

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 
         

5.728,59    

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΒΝΙΑΗΝ 
            

2.587,46    
ΦΘΔ 

ΙΝΗΞΑ 

ΝΙΗΘΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ 
         

8.316,05    

 
 

Θαηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην θαη κνλαδηθφ κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά 
κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε), κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ. 
 

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έιεγμε ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε δηαθήξπμε θαη έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο.    

Κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε εηαηξεία  ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

Ξξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία: «ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ»     με διακπιηικψ ηίηλο «INTERLIFE ΑΑΔΓΑ»  κε ηηκή 
γηα νιηθά αζθάιηζηξα  8.316,05 € 
Ν δηαγσληδφκελνο θαιείηαη λα ππνβάιιεη ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ :  1 / 2014 

 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 



1. Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Ξαξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηα 
απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο». 

2. Αλαθεξχζζεηαη σο κεηνδφηεο ε εηαηξεία: «ΗΛΡΔΟΙΑΗΦ ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «INTERLIFE ΑΑΔΓΑ» με ΑΦΜ 094342626, ΔΟΤ 
ΦΑΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ κε ηηκή γηα νιηθά αζθάιηζηξα  8.316,05 € 

 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - Απψθαζη 89/2014 

Έγκπιζη Ρεςσϊν Γημοππάηηζηρ για ηην ππομήθεια «Δπιζκεςή οσημάηυν ηηρ 
Γ.Δ..Α. Θιλκίρ»  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ην ζέκα : «Έγθξηζε Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα «Δπηζθεπή νρεκάησλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο».  

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

έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ αλάγθε επηζθεπήο νρεκάησλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ 

ζρεηηθή κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

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), 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρε κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη κε     πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ  ζχκθσλα κε ηνπο 

παξαθάησ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο 

 Ζ πξνκήζεηα  ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 62.07 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο. 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ»   



 
 
 
 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ηοισεία Ππομήθειαρ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξφρεηξνο  Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

19.127,73 € 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 

Σεηάξηε  30-7-2014   θαη ψξα 10:00π.κ. 

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  ανηαλλακηικών    γηα  ηελ ζπληήξεζε  ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

Η παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθψλ 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 πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε 

ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 

η.Α 19/1995) 

2. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993) 

3. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2004/17/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.  

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) 

 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΚ κε θσδηθφ 6207 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε ηηκή. 
 
 

Α2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α2.1  Πεπιγπαθή  
Με ηελ πξνκήζεηα απηή ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνβιέπεη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ζπληήξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ θαηά δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
2014. 

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 αληαιιαθηηθψλ, απαξαίηεησλ γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ 
ηεο. 

Α2.3  Γενικέρ Απαιηήζειρ – Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 
αληαιιαθηηθά. 
Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη είηε ηα γλήζηα ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ζηελ 
Διιάδα είηε απνκίκεζε απηψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Ζ πνηφηεηα ησλ απνκίκεζε 
αληαιιαθηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε απηήο ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ.  
Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ε Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 
αληαιιαθηηθψλ  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) κήλεο 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 (7) επηά εκεξνινγηαθώλ ήκεξωλ  λα 
πξνκεζεχζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. κε ηα παξαγγειζέληα αληαιιαθηηθά  δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Α3.2  Σόπορ Παπάδοζηρ Ππομήθειαρ 
Ζ 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. 
Ζ 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. 
Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 
Ζ 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.  
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηεο πξνκήζεηαο, εάλ ε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο δηαπηζηψζεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
αληαιιαθηηθψλ , 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 πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή 
θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ ηεο. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ πιηθψλ. 
Κάζε δηαγσληδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά. 
 

Β1.2 Πποϋπολογιζμόρ Ππομήθειαρ 
Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   15.551,00 άλεπ ΦΠΑ 
23%. 
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 Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» (ΦΔΚ η.Α 19/1995) 

2. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο 

πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993) 

3. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2004/17/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.  

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. Σην ςπ’ απιθ.       86  / 2014    Απόθαζη ηος Γ..    ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

Β1.4  Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  30-7-2014  εκέξα Σεηάξηε  θαη 
ώξα  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.  
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. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

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 Αλαζέηνπζα Αξρήο.   
 

 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  

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. 

 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ 
ππνγξάθνληνο απηέο. 
 

 Β2.2.2 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 

 

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 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β2.2.1 θαη Β2.2.2.  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. 

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 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2. 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. 

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. 

 

Β2.3  Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 
Ζ 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: 

 777,55 €   

 

 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.  

 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, 
γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή.  

 Ζ 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. 

 Ζ 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.   

 ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη 
απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

 Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξωκέλεο ζύκθωλα 
κε ην ππόδεηγκα  Α1 

 
 
 

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 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 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.  
Ζ 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. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», 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 ζηελ δηαθήξπμε. 

Β. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»,  ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.2 

 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 

- έλα (1) πξσηφηππν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη 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 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ » 

 
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.  
 

Β.3.2.1 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 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.2.2 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

 Β.2.3 Δγγχεζε πκκεηνρήο 
 
 

Β.3.2.2 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν  ηνλ πίλαθα πξνυπνινγηζκφ 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.  
Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο ηνπο. 
Ζ 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 δελ έρεη ηελ ππνρξέωζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή λα απνξξνθήζεη ην 
ζύλνιν ηωλ πξνϋπνινγηζζέληωλ πνζνηήηωλ.   Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε 
πνζόηεηα  γηα θάζε πιηθό κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεηωζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο 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. 
Ζ 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 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο 23-7-2014 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 ν Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο  θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ  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.  
ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ 
πεξηέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ζηελ αξρή δεθηέο  (απηέο πνπ δελ 
απνθιείζζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο), κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ησλ.   
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  Κπιηήπιο Ανάθεζηρ. 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζε εθείλνλ πνπ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή   κεηά απφ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

Β4.1.3  Δνζηάζειρ 
Ωο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην 
άξζξν 15 ηεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ 
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993) 
 

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 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 ηελ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Β.2.4. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο  δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή 
δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  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. ΚΗΛΚΗ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Ζ 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. 

3. Ο Αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 



δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο ηνπ  , γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο νκάδαο  πιηθψλ  κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

4. Ζ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο 
θαη αθνχ πεξάζεη ν ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ν αλάδνρνο ζηελ 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

5. Ζ 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  
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 ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. 
Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». 
(ΦΔΚ η.Β 185/1993). 
Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 
ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Β5.5  Πεπαίυζη ύμβαζηρ 
Ζ 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 
Ζ 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: 
1. 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. 
Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ 
θαηά παξαγγειία πιηθψλ. 

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

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

4. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε 
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

5. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγύεζε Καιήο 
Δθηέιεζεο. 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. 

6. 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.  

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

 
 

Β5.7  Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή , ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

2. 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. 

3. 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε 
εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή 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 Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα.  

4. 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 Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

5. 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 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εμνινθιήξνπ  ππεχζπλα έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο 
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 

7. 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. 

8. 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. Ζ θξίζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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 



Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή    Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

χκβαζε. 

9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα 
ηεο πξνκήζεηαο.  

10. Ο Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 

Β5.8  Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γιαιηηζία 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 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 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 90_2014 
 
Έγκπιζη μελέηηρ Ρεςσϊν Γημοππάηηζηρ ηηρ ππομήθειαρ «ςδπαςλικά εξαπηήμαηα» 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ 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 Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο «δξαπιηθά εμαξηήκαηα» γηα ην 
έηνο 2014 γηα  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο.  

 

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) 
 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

1. Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
2. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο. 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 



 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ  ΔΣΟΤ 2014» 

 
 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ηοισεία Ππομήθειαρ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξφρεηξνο  Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73742,50 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. 

  

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Γώδεκα  (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 17 - 06 - 2014 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Σεηάξηε   25-6-2014  θαη ψξα 10:00 π.κ. 

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 ςδπαςλικών εξαπηημάηυν    γηα  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

Σα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεπζεί ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. έρνπλ εληαρζεί ζε 2 νκάδεο πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

κειέηεο. Ο θάζε πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο πιηθψλ. Σα πιηθά  ζα είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο απφ επψλπκνπο θαηαζθεπαζηέο. 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 πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

6. Σνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ η.Α 19/1995) 

7. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993) 

8. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/17/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.  

9. Σνπ N.3463/2006 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ .  

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

 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα πιηθψλ. 

 

 
Α2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α2.1  Πεπιγπαθή  
Με ηελ πξνκήζεηα απηή ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνβιέπεη ηηο πνζφηεηεο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ  πνπ κπνξεί λα 
απαηηεζνχλ θαηά δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014 γα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ δηθηχσλ 
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 πδξαπιηθψλ  πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε 
ζσζηή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 

Α2.3  Γενικέρ Απαιηήζειρ – Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε πιηθά αλά νκάδα πιηθψλ. 
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  ππννκάδα 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 ππννκάδαο ζηε νπνία αλήθνπλ θαη  ηελ νπνία ζα έρεη πεηχρεη ν 
πξνκεζεπηήο απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο  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. 
 

Α2.4 Δξειδίκεςζη ομάδυν ειδών 
Σα πιηθά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο πιηθψλ κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο, ζε θάζε νκάδα ζα ππάξρεη κφλν έλαο πξνκεζεπηήο, 
ρσξίο απηφ λα απαγνξεχεη ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο πιηθψλ. Οη νκάδεο ησλ 
πιηθψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ θαη ρσξίδνληαη σο εμήο: 
 

1. ΟΜΑΓΑ ΤΛΙΚΧΝ Α ( Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα φπσο, βάλεο ζχξηνπ, πδξαπιηθέο Βαιβίδεο, Δμαξκφζεηο, ηαθ, 

δηκπψ, θιαληδνδηκπψ, θαιιχκαηα θξεαηίσλ θ.ι.π.)  ζπλνιηθνχ πξνηπνινγηζκνχ. 37.181,00 ανες ΦΠΑ 23%. 



2. ΟΜΑΓΑ ΤΛΙΚΧΝ Β (Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ φπσο Ηιεθηξνκνχθεο, Λαηκνί, θ.ι.π. νξεηράιθηλα 

εμαξηήκαηα φπσο ξαθφξ , βάλεο, θιπ  θαη ηέινο γαιβαληδέ εμαξηήκαηα, γσλίεο, κνχθεο, λίπει θιπ  ζπλνιηθνχ 

πξνηπνινγηζκνχ 22.772,25 ανες ΦΠΑ 23%. 

Σα πιηθά θάζε νκάδαο πιηθψλ ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρεο ππννκάδεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αληίζηνηρν 
πξνυπνινγηζκφ έθαζηεο νκάδαο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο πιηθψλ ( Οκάδα Α θαη Οκάδα Β) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
59.953,25 άλεπ ΦΠΑ 23%. 
 
 
 

Α3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α3.1  Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο 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 γηα ηελ νκάδα πιηθψλ Α  ζε δηάζηεκα επηά (14) εκεξνινγηαθώλ ήκεξωλ  θαη 
γηα ηελ νκάδα πιηθψλ  Β, ζε δηάζηεκα (10) εκεξνινγηαθώλ ήκεξωλ  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 
Ζ 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. 
Ζ 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. 
Ζ 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. 
Ζ 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 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο , ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή - ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 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 πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ζσζηή 
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά είλαη ρσξηζκέλα ζε  δχν νκάδεο πιηθψλ. (Οκάδα Α θαη Οκάδα Β) 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ ζε κηα νκάδα πιηθψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ πιηθψλ κηαο νκάδαο πιηθψλ. 
Κάζε δηαγσληδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη πξνθνξά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο πιηθψλ. 
 

Β1.2 Πποϋπολογιζμόρ Ππομήθειαρ 
Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο πιηθψλ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   59.953,25 
άλεπ ΦΠΑ 23%. 



Σν πνζφ απηφ απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηνο 
δηαγσληδφκελνο ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζηηο δχν νκάδεο πιηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 

Β1.3  ύζηημα διαγυνιζμού 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί φπσο νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη δηαηάμεηο : 

 

7. Σνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ η.Α 

19/1995) 

8. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993) 

9. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2004/17/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.  

10. Σνπ N.3463/2006 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ .  

11. Σνπ Ν 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ( 

Φεθ 191/23-8-1980) 

12. Σην ςπ’ απιθ.      90   / 2014    Απόθαζη ηος Γ..    ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

Β1.4  Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  25-6-2014  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα  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.  
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 : 

3. Η παξνχζα δηαθήξπμε 

4. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο νκάδαο πιηθψλ Α 

5. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο νκάδαο πιηθψλ Β 

6. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νκάδαο Τιηθψλ Α 

7. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νκάδαο Τιηθψλ Β 



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 Αλαζέηνπζα Αξρήο.   

 

 

 

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  

8. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ   

9. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 

14. 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 

8. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 



9. 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. 

10. 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. 

11. 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 

12. 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 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ είλαη ελλέα κήλεο. 

14. 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 Β2.2.1 θαη Β2.2.2.  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 
Ζ 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 αλά νκάδα πιηθψλ ρσξίο ην ΦΠΑ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο πιηθψλ ζα πξέπεη 
πξνζθνκίζεη μερσξηζηή εγγπεηηθή επηζηνιή γηα θάζε κηα απφ απηέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη: 

 1859,05 €  για ηην ομάδα Τλικών Α  ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ 37.181,00 αλεπ ΦΠΑ. 

 1138,61 €  για ηην ομάδα Τλικών Β ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ 22.772,25 αλεπ ΦΠΑ. 

 

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. Ζ 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. Ζ 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. 

 
 

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 ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
 
 
 

Β3  ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

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 αλά νκάδα πιηθψλ  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.  
Ζ 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. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», 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 ζηελ δηαθήξπμε. 

Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο»,  κε ππνθάθειν ζθξαγηζκέλν γηα θάζε νκάδα πιηθψλ μερσξηζηά. Σα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.2  

Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», κε ππνθάθειν ζθξαγηζκέλν γηα θάζε νκάδα πιηθψλ μερσξηζηά, ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.3 

 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 

- έλα (1) πξσηφηππν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

 
Σερληθή Πξνζθνξά:  
Τπνθάθεινο γηα  θάζε νκάδα πιηθψλ κε πεξηερφκελν 

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  
Τπνθάθειν γηα θάζε νκάδα κε πεξηερφκελν : 

- 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 ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ » 

 
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.  

Β.3.2.1 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 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.2.2 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

 Β.2.3 Δγγχεζε πκκεηνρήο 
 
 

Β.3.2.2 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Σεσνική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 
 

- Πίλαθα  ζπκκφξθσζεο γηα θάζε πξνζθεξφκελε νκάδα πιηθψλ. ηελ ζηήιε «πκθσλία κε ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο» ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψζεη ηελ απάληεζε ΝΑΗ είηε ΟΥΗ. θαη ζηε ζηήιε «Υψξα 
Πξνέιεπζεο – Δπσλπκία Καηαζθεπαζηή» ζα αλαγξαθνχλ ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο γηα θάζε ππννκάδα πιηθψλ. 
 

Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ,  ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο φξνο δελ απαληεζεί ηφηε ε απάληεζε ζα ζεσξείηαη αξλεηηθή. 
 

Β.3.2.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη, 
ζθξαγηζκέλνπο  ππνθαθέινπο   κε  ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο  Πίλαθεο  Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  γηα θάζε νκάδα πιηθψλ 
ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. 

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.  
Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 
δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 
Ζ 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 δελ έρεη ηελ ππνρξέωζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ηωλ 
πξνϋπνινγηζζέληωλ πνζνηήηωλ γηα θάζε νκάδα πιηθώλ.  Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε πνζόηεηα  
γηα θάζε πιηθό κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεηωζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο 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. 
Ζ 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 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο 25-6-2014 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 Σερληθήο 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 ειέγρεη ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο νκάδαο πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη δηαγσληδφκελνη.  Ζ 
αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηήιεο «πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο». Δάλ ζε θάπνην απφ ηα είδε 
πιηθψλ ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ππάξρεη ε απάληεζε ΟΥΗ ηφηε ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 
 πληάζζεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη θάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 
ε Δγγχεζε πκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 
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, 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. Γηα θάζε νκάδα πιηθψλ μερσξηζηά. 
 

Β4.1.2  Κπιηήπιο Ανάθεζηρ. 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζε εθείλνλ πνπ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή  αλά νκάδα πιηθψλ κεηά απφ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά αλά  νκάδα πιηθψλ 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 



Β4.1.3  Δνζηάζειρ 
Ωο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 15 ηεο 
απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». 
(ΦΔΚ η.Β 185/1993) 
Οπνηαδήπνηε έλζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιηθψλ θσιχεη κνλφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, δελ επεξεάδεη θαη δελ 
αθφξα ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαηά ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαλνληθά γηα φιεο ηηο ππφινηπεο. 
 

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 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 ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν Β.2.4. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο  δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  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 
6. 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. ΚΗΛΚΗ 
θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

7. Ζ 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. 

8. Ο Αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο 
απφ ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο ηνπ  , γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο ηεο νκάδαο  πιηθψλ  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

9. Ζ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν 
ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ν αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

10. Ζ 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  
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 ηελ απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ 
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθηζεο». (ΦΔΚ η.Β 185/1993). 
Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Β5.5  Πεπαίυζη ύμβαζηρ 
Ζ 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 
Ζ 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: 
8. 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. 
Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία 
πιηθψλ. 

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

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

11. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

12. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ 
ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 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. 

13. 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.  

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

Β5.7  Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
11. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή , ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

12. 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. 

13. 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 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 Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα 

απηά πξφζσπα.  

14. 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 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

15. 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 Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

16. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα 
είλαη απφ θνηλνχ θαη εμνινθιήξνπ  ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

17. 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. 

18. 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. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 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 Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 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 Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή    Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

19. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πξνκήζεηαο.  

20. Ο Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 

Β5.8  Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γιαιηηζία 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 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. 
 
 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 

ΘΔΚΑ: «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ» 

 

 

1. Ζ ΓΔΑ Θηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ   90/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ δηελεξγείηαη  πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο  δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 

πξνζθνξά γηα ηελ «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ », κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα 

δηελεξγεζεί ζηηο 25 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάξηε  και ϊπα 10:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο – Μεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο 

ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 2 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2014, εκέξα  
Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 
2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ 73.742,50 € κε ηνλ ΦΞΑ 23%, θαη 
ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. 

3. Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν 
Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα  ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 



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

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

 

   

3. Ρελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο : 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Αςλανίδησ Χρήςτοσ, ΠΕ Σοπογράφοσ Μηχανικόσ 
2. Παραγιόσ Ιωάννησ, ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
3. Γιοβανοφδησ Χρήςτοσ, ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Κορκοτίδησ Κωνςταντίνοσ, ΠΕ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 
2. Αβραμίδησ Ηλίασ, ΠΕ Χημικόσ Μηχανικόσ 
3. Κυριακίδησ Χριςτόφοροσ, ΔΕ Εργάτησ Αποχζτευςησ 

 
 

 
ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 91_2014 
 

Οξηζκόο Σερληθνύ πκβνύινπ  (αηύρεκα  Καπθάζνπ). 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΝΚΝ 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 : 

Γηα ηελ θαιχηεξε λνκηθή ππνζηήξημε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηα δηθαζηήξηα ηνπ Θηιθίο πνπ αθνξνχλ 
ηελ αγσγή γηα ην αηχρεκα ηεο νδνχ Θαπθάζνπ απαηηείηαη ν νξηζκφο ηερληθνχ 

πξαγκαηνγλψκνλα κε ζρεηηθή εκπεηξία, ν νπνίνο ζα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε θαη ζα θιεζεί 
απφ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο θαη σο κάξηπξαο ζηελ εθδίθαζε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο. 

 

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) 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

Απνδέρεηαη ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 
Νξίδεη σο πξαγκαηνγλψκνλα ηνλ Θ. Σξήζην Γθιαβφπνπιν  Κεραλνιφγν Κεραληθφ κε ζηνηρεία 

ΑΦΚ 082738015, ΓΝ Θαιακαξηάο Γηεχζπλζε Β. Όιγαο 233 Ρ.Θ. 54646 έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 
500,00 € πιένλ ηνπ Φ.Ξ.Α. γηα ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ηελ 

παξάζηαζε ηνπ ζηα δηθαζηήξηα ηνπ Θηιθίο.  
 

 
ΘΔΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΖ 92_2014 



 

Έιεγρνο απνθάζεωλ Γ..  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

H ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηελ κε αξηζκφ 23/2014 απφθαζή ηνπ πξνέβε ζε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ 
εμφδσλ έηνπο 2014 γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη κε επειημία επείγνπζεο αλαζέζεηο εξγαζηψλ θαη έξγσλ χδξεπζεο 
- απνρέηεπζεο. 

Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλία – Θξάθεο, ηκήκα Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Ν. Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 4810/02-05-
2014 αλέπεκςε ηελ απφθαζε 23/2014 γηα λα αλακνξθσζεί εθ λένπ θαη λα επαλππνβιεζεί ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

 

Γηα ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ειεγθηή λνκηκφηεηαο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Ζ απφθαζε ζηεξίδεηαη ζηα εμήο αξζξα ησλ λφκσλ: 

 

Α) ην Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ Α' 11): Πεξί εθηειέζεωο έξγωλ θαη πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 
Απηνδηνηθήζεωο. 

 

'Αξζξνλ 12 :   Καηάηκεζηο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ  

1.   Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζηο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ σο θαη ε ζχληαμηο ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ, πιελ ησλ ελ 
άξζξσ 202, παξ. 3 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Δλ πεξηπηψζεη 
δηαπηζηνπκέλεο δη'απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο εθηειέζεσο ηνπ φινπ έξγνπ, 
επηηξέπεηαη ηνπ εληφο απηνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο λα εθηειεζζή ηκήκα απηνχ, δπλάκελνλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζή σο 
απηνηειέο έξγνλ, θαζνξηδνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πεξαηψζεσο. Δλ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε ζπληάζζεηαη απαξαηηήησο 
εηδηθφο πξνππνινγηζκφο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, επί ηε βάζεη πξνκεηξήζεσο θαη κε ηαο ηηκάο ηεο κειέηεο. Ο 
πξνππνινγηζκφο νχηνο είλαη ζπκβαηηθφο δηα ηελ πεξίπησζηλ ηαχηελ θαη ζεσξείηαη αλαιφγσο πξνο ην χςνο ηνπ, θαηά 
ηα εηο ην άξζξνλ 10 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα.  

2.   Γελ επηηξέπεηαη ππφ ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο πξνκήζεηα πιηθψλ πξννξηδνκέλσλ δη' εθηέιεζηλ έξγνπ, ρσξίο λα έρε 
ζπληαρζή κειέηε κε εληαίνλ πξνππνινγηζκφλ πεξηιακβάλνληα θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά.  

3.   Γελ επηηξέπεηαη ε ελ ησ πξνππνινγηζκψ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηνο θερσξηζκέλσο αλαγξαθή πηζηψζεσλ δη' 
αγνξάλ πιηθψλ εθηειέζεσο έξγσλ θαη δηα δαπάλαο ζπλεξγείσλ εξγαηνηερληηψλ. Ακθφηεξαη αη πηζηψζεηο 
ελζσκαηνχληαη εηο ηνλ πξνππνινγηζκφλ ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο δη' εθηέιεζηλ ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ θαη 
θνηλνηηθψλ έξγσλ.  

4.   Δμαηξεηηθψο, πξνθεηκέλνπ πεξί επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ επηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο δεκηνπξγίαλ ζρεηηθψλ απνζεκάησλ δηα ηελ αληηκεηψπηζηλ απξνβιέπησλ 
αλαγθψλ.   

  

'Αξζξνλ 70 :   Γεληθαί δηαηάμεηο  

1.   Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη θαη'αλαινγίαλ θαη επί ηεο εθηειέζεσο πξνκεζεηψλ,εξγαζηψλ 
θαη κεηαθνξψλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ σο θαη επί εξγαζηψλ ζπγθεληξψζεσο απνθνκηδήο θαη δηαζέζεσο 
απνξξηκάησλ.  

2.   Αη δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαζνξηδφκελαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνηζηακέλνπ ηεο επηβιεπνχζεο ππεξεζίαο 
θαη ηνπ επηβιέπνληνο ηζρχνπλ δηα ηνπο πξνηζηακέλνπο θαη ηνπ κεραληθνχο ή ππνκεραληθνχο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ 
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ.) σο θαη ηνπο πξνηζηακέλνπο θαη ηνπο κεραληθνχο ή ππνκεραληθνχο ησλ ηερληθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ησλ ερφλησλ ηδίαλ ηερληθήλ ππεξεζίαλ.  

3.   Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ θαη δηα:  

α)   ηα θαηά ηαο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο εθηεινχκελα, άλεπ δηελεξγείαο 
δεκνπξαζίαο, έξγα, πξνκεζείαο, εξγαζίαο, κεηαθνξάο ή κεηαθνκίζεηο δη'απ'επζείαο αλαζέζεσο ππφ ησλ δεκνηηθψλ ή 
θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη  

β)   επί ησλ εθηεινπκέλσλ επί απνδφζεη ινγαξηαζκνχ ππφ ησλ δεκάξρσλ ή πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαηά ηαο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ απηνχ θψδηθνο, αλεμαξηήησο ηεο αλαζέζεσο ππ'απηψλ θαηφπηλ δηελεξγείαο ή κε 
δηαγσληζκνχ σο θαη δηα ηνπο αλαδφρνπο απηψλ, εηο ακθνηέξαο ηαο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α) θαη (β) είηε νχηνη 



ηπγράλνπλ εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ, είηε κε, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο εθαξκνδνκέλσλ ελ ηε ηειεπηαία 
πεξηπηψζεη θαη'αλαινγίαλ.  

4.   Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη επί ησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ ησλ ζπλδέζκσλ 
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγαζνεξγψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ παξά ηνηο δήκνηο ή θνηλφηεζη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ.   

 

Β) ην Νόκν ππ' αξηζκ. N. 4071 - Α’ 85 - 11/4/2012 Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 
ηελ απνθεληξωκέλε δηνίθεζε Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 

Όκνηεο ή νκνεηδείο δαπάλεο, δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε μερσξηζηέο πηζηψζεηο, θαηά Δηδηθφ Φνξέα θαη ΚΑΔ, ζηνλ 
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Γήκνπ θαη λα εθηειεζηνχλ απηνηειψο, εθφζνλ αθνξνχλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο ή δεκνηηθέο ελφηεηεο, αληηζηνίρσο. 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα εμήο: 

Ζ αλάγθε γηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο είλαη απηνλφεηε, επεηδή ε 
πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ είλαη ην πξσηεχνλ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ Ο ΓΚΚ αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξα επλντθφ ηξφπν θαη ζε ρσξηζηή παξάγξαθν ζην άξζξν 158 
παξάγξαθνο 4β ηνπ ΓΚΚ ηελ «άκεζε απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ  δεκηψλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο», ζέινληαο λα 
ηνλίδεη ηνλ εμ νξηζκνχ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπο, καδί κε ηηο ινηπέο «φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε». ε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, φπσο αλαγξάθεηαη: 

«ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 
πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, 
εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζηωζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία 
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

 

Δπνκέλσο κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε αλάζεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο είλαη 
δπλαηή αθφκε θαη ρσξίο ηηο πξνυπνζέζεηο χπαξμεο πίζησζεο ή αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αξθεί λα 
αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα πδξνδφηεζεο. 

Με βάζε ηα αλωηέξω, θάζε αλάζεζε είλαη δπλαηή. 

 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηε λνκνζεζία, ηφζν ην ΠΓ 28/80 φζν θαη ν Νφκνο 4071/2012 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάθνληαη νη δαπάλεο ζε μερσξηζηέο πηζηψζεηο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα.  

ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έηνπο 2014 έρνπλ εγγξαθεί αλά ΓΔ ζε ρσξηζηνχο θσδηθνχο δαπάλεο 
γηα ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο αλά θαηεγνξία έξγσλ θαη εξγαζηψλ (πδξαπιηθά,  ειεθηξνινγηθά, 
κεραλνινγηθά, θαζαξηφηεηαο, δηαρείξηζεο πδξνκέηξσλ – κεηξήζεσλ, αλαιχζεσλ). 

Με ηελ αλακφξθσζε επηρεηξήζεθε επηπιένλ εμεηδίθεπζε ησλ θσδηθψλ, νη νπνίνη είλαη ζην φξην ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο, επεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εξγαζίεο θαη ηα έξγα αθνξνχλ ζε επεκβάζεηο ζε αλεμάξηεηεο δψλεο 
παξνρήο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο νηθηζκνχο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Με ηελ αλακφξθσζε επηρεηξήζεθε λα αλαηεζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηα έξγα θαη νη εξγαζίεο, επεηδή πξαθηηθά 
απηφ γίλεηαη. Οη αλάδνρνη θαη εξγνιήπηεο είλαη θάηνηθνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, έρνπλ εηδηθή γλψζε εκπεηξία θαη 
εμνπιηζκφ θαη κπνξνχλ λα επέκβνπλ άκεζα. απηφο είλαη ν πιένλ νηθνλνκηθφο ιεηηνπξγηθφο, απνηειεζκαηηθφο, λφκηκνο 
θαη δηαθαλήο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ.  

Απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο ελεκέξσζαλ φηη κπνξεί θάζε εληαίνο θσδηθφο πνπ ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ είλαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο λα αλαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο εξγνιήπηεο – 
αλαδφρνπο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θαηάηκεζή ηνπ ζε ρσξηζηνχο ππν-θσδηθνχο.  

Δπνκέλσο ε αλακφξθσζε πεξηηηεχεη. 

Κνληνινγίο, ε εξκελεία ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
φηη δειαδή ζε θάζε θσδηθφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα αλάζεζε δελ είλαη αιεζήο θαη απηφ 
πνπ ηζρχεη είλαη φηη εθφζνλ ν θσδηθφο είλαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κπνξεί λα γίλνληαη δαπάλεο ζε 
δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο. 

Με βάζε ηα αλωηέξω, πξέπεη λα γίλεη αλάθιεζε ηεο απόθαζεο 23/2014. 

Όκωο, 

http://www.hellastax.com/HTML/2009/ODHGIA-2009-50-EK.htm


Με ην Νόκν 4257/14-04-2014 ΦΔΚΑ93, ν νπνίνο είλαη κεηαγελέζηεξνο ηεο εκεξνκελίαο πνπ ειήθζε ε 
απόθαζε 23/2014 δειαδή ηεο 7-2-2014, επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ηωλ έξγωλ ζε επίπεδν ηνπηθώλ 
θνηλνηήηωλ.  

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 68 ιέεη φηη: 

«Δπηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ θαη ε ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ, κε αλαγξαθή ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, αλά δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα ή ζε 
νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 200 θαηνίθνπο ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ κε πιεζπζκφ κέρξη 2000 
θαηνίθνπο.» 

Δπνκέλσο κε βάζε ηνλ αλσηέξσ λφκν, κπνξεί λα αλακνξθσζεί ν πξνυπνινγηζκφο αλά ηνπηθή θνηλφηεηα.  

Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ε 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ κε απεπζείαο αλάζεζε ζε ηνπηθνχο εξγνιήπηεο. 

ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη ηηκέο πνπ ζπκθωλνύληαη είλαη εληαίεο θαη θαηώηεξεο απηώλ 
πνπ πξνθύπηνπλ από δηαγωληζκνύο. 

 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

Αλαθαιεί ηελ απφθαζε αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2014 κε αξηζκφ 
23/2014.  
 
Αλακνξθψλεη εθ λένπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλά ηνπηθή θνηλφηεηα σο εμήο: 

 

 

 
ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 93_2014 
 
 
Απεςθείαρ ανάθεζη μελέηηρ πεπιβαλλονηικϊν επιπηϊζευν και σημικοηεσνικήρ 
μελέηηρ για ηο έπγο :« ΓΟΔΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΘΗΙΘΗΠ» 

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

Ν Ξξνηζηάκελνο ηεο Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο αλέθεξε ηα εμήο : πάξρεη αλάγθε  

πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ γηα ηελ εξρφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ε 
ΓΔΑ Θηιθίο πξφηαζε γηα θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαζαξνχ λεξνχ ζην αληιηνζηάζην 
ηνπ Γαιιηθνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεβαζηνχ γηα ην έξγν :«ΓΟΔΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΘΗΙΘΗΠ». Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΓΔΑ  ζηηο 18/2/2014  θαηά ηελ εκεξνκελία απηή θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο θαη πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο είλαη ηνπ Θ. Πηξάηνπ Θαξαγεσξγίνπ. 

 
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) 
 

 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 



Αλαζέηεη  ηελ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ ρεκηθνηερληθή κειέηε  
χζηεξα απφ ηελ ζρεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζηνλ θ. Καξαγεσξγίνπ ηξάηνο, Υεκηθφο 

Μεραληθφο Μειεηεηή, Α.Μ. 19558, Γ/λζε: Παπάθε 82 – Θεζζαινλίθε, Α.Φ.Μ.119767005, έλαληη 

πνζνχ 4.000, ην πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 94_2014 
 

Δπείγοςζα «Ροποθέηηζη καμεπϊν αζθαλείαρ ζηα ανηλιοζηάζια ηηρ ΓΔΑ 
ΘΗΙΘΗΠ».  

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ 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 ηνπνζέηεζεο θακεξψλ αζθαιείαο ζηελ 
Δ.Δ.Ι. Θαζηαληψλ θαη ζην Θεληξηθφ Αληιηνζηάζην Ύδξεπζεο Πεβαζηνχ ζηα νπνία ιφγσ 

αδπλακίαο ηεο ππεξεζίαο γηα θχιαμε πξαγκαηνπνηήζεθαλ θινπέο νη νπνίεο εθηφο απφ ην 
θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ πνπ αλήιζε πεξίπνπ 

ζηηο 7.000,00 € δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ.Ι. κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
βηνκάδαο θαη αδπλακία ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο πφιεο ηνπ 
Θηιθίο. Ξαξαηίζεληαη ηα δειηία θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ απφ ην Ρ.Α. Θηιθίο. 

 
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) 
 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

1. Τεθίδεη πίζησζε 6.000,00€ ζηνλ Θσδηθφ Δμφδσλ 14.09 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 

2014. 

2. Ρελ δηελέξγεηα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ζηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
 
ΘΔΚΑ 11Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 95_2014 
 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ενδέκαηο ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ην ζέκα Αηηήκαηα δεκνηψλ.   

 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηα αηηήκαηα δεκνηψλ πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο. 



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), 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελε ζπλεδξίαζε. 

 
 
ΘΔΚΑ 1Ν - ΞΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ - ΑΞΝΦΑΠΖ 96_2014 

Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ: «Ξπομήθεια Ζ/ και πεπιθεπειακϊν»  για ηο 
έηορ 2014. 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

ζέκα  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 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ «Ξξνκήζεηα 

Ζ/ θαη πεξηθεξεηαθψλ»  γηα ην έηνο 2014. Ν δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2014 θαη απέβε 
άγνλνο φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ πξαθηηθφ δηαγσληζκνχ. 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 4ε Ηνπλίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4. Αζλανίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μετανικό ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηες Επιηροπής 
5. Γιοβανούδε Φρήζηο, Πολιηικό Μετανικό ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς, 
6. Κσριαδίδε Μιταήλ, Οικονομολόγο ηες ΔΕΥΑ  Κιλκίς. 

 

δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 

Προϋπολογισμού 6260,70 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο 

 

Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο  

Κπξηαδίδεο Μηραήι  

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΟΤ 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 



 

Καηφπηλ ηνχηνπ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο  γηα λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε  ηεο  «Πξνκήζεηαο Ζ/Τ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ» θάιεζε πξνκεζεπηέο λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηελ Πέκπηε 5-6-2014 θαη 

ψξα 10:00. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε Μ40/2014 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

πλνιηθά ππέβαιαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη εμήο: 

 

1. ΚΟΤΝΑΛΖ ΑΛ. ΒΑΗΛΔΗΟ (Ζ/Ζ-ΜΖΥΑΝ/Ζ - HARD SOFTWARE), 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΗΛΚΗ 

2. BYTE COMPUTER ΑΒΔΔ (ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Ζ/Τ), Σ. ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ 47 (9ν ΥΛΜ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΘΔΡΜΖ) 

3. ΚΑΡΔΛΖ ΓΖΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ (ΖΛΔΚΣΡΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΛΖ), ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ 2 ΚΗΛΚΗ 

 

Ζ πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ηεο είλαη ηνπ πξνκεζεπηή 
Καξέιε Γεκ. Αγαζάγγεινπ. ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6077,68€ (κε ην ΦΠΑ 23%).  

Δπνκέλσο ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίδεη λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο Ζ/Τ θαη 
πεξηθεξεηαθψλ» ζηνλ Καξέιε Γεκ. Αγαζάγγεινπ κε έδξα ην Κηιθίο θαη ΑΦΜ 050326200 ζην πνζφ ησλ 
6077,68€ (κε ην ΦΠΑ 23%) κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

 

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

 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

4. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1/2014. 

5. Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο «Ξξνκήζεηαο Ζ/ θαη πεξηθεξεηαθψλ» ζηνλ ΘΑΟΔΙΖ ΓΖΚ. 

ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝ  κε έδξα ην Θηιθίο θαη ΑΦΚ 050326200 ΓΝ Θηιθίο ζην πνζφ ησλ 6077,68€ 

(κε ην  Φ.Ξ.Α.) ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

 

 

Απόθαζε επί ηεο έλζηαζεο θαηά πξνθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ ππεξεζίαο «ΜΔΛΔΣΖ – 

ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ Δ GIS ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ – WP3.» 

 

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ΣΟ Γ ΓΔΥΔΣΑΗ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έλζηαζε ε νπνία παξαιήθζεθε ζήκεξα κε ηειενκνηφηππν θαη 
ζπδεηήζεθε άκεζα απφ ηα ζηειέρε ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα λα εηζαρζεί ζην ζεκεξηλφ Γ ηεο ΓΔΤΑ 



Κηιθίο σο ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, επεηδή δελ ππάξρνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα κέρξη ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ε 12ε Ηνπλίνπ 2014. 
 

 

Θέκα: Δηζήγεζε ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ην κε αξηζκφ 1279/5-6-2014 εηζεξρφκελν έγγξαθν ηνπ 
Μηραιάθα Εήζε, Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ  κε ηίηιν «Έλζηαζε θαηά πξνθήξπμεο αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κειέηεο» 

 

Ζ απάληεζε ηεο ΣΤ έρεη ωο αθνινύζωο: 

 

1. Ζ πξνθήξπμε αθνινχζεζε ην πξφηππν ηεχρνο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηχπνπ Γ, γηα ηελ αλάζεζε 
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3316/05. 

Δίλαη ζαθέο απφ ην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ θαη εηδηθά απφ ηελ παξάγξαθν 3.1. φηη ην 
δεηνχκελν είλαη ε ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ πδξεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε φινπο ηνπο 
νηθηζκνχο ηνπ δηεπξπκέλνπ δήκνπ Κηιθίο, κέζα ζηηο νπνίεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ε 
ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε. Ζ πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο έγηλε φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη 
φηη άιιν αλαθέξεηαη δελ είλαη αιεζέο. 

2. Σν θπζηθφ αληηθείκελν νξίδεηαη ζαθψο ζηελ παξάγξαθν 1.2., δειαδή ν αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ θιπ. 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ππεξεζία απηή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ 
ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ ζην ΗΡΑ πξφγξακκα «Διιάδα – πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 
Μαθεδνλίαο 2007-2013» θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνθήξπμεο είλαη νξηζκέλνο. 

 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Ηωάλλεο Παξαγηόο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε. 

 

 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΠΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ – ΑΠΟΦΑΖ 98_2014 

Σξόπνο εθηέιεζεο  «Δπείγνπζεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο αγωγνύ ππεξρείιηζεο Αληιηνζηαζίνπ 
Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ» 

 

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΗΣΟ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
ζέκα έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ΣΟ Γ ΓΔΥΔΣΑΗ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. επείγνπζα αλάγθε θαηαζθεπήο αγσγνχ ππεξρείιηζεο 



ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ Α Δξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο αθνχ ν 
αγσγφο ππεξρείιηζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξν 20εηίαο δελ ιεηηνπξγεί γηα άγλσζηε αηηία. ην 
αληιηνζηάζην ππάξρεη αλάγθε ζπληήξεζεο ησλ αληιηψλ ιπκάησλ θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ιεηηνπξγεί ν 
ελ ιφγσ αγσγφο δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηέο. Δπηπιένλ ζηελ πεξηνρή ππάξρεη 
εληνλφηαην πξφβιεκα δπζνζκίαο  ιφγσ ηεο βιάβεο κε απνηέιεζκα ηηο δηακαξηπξίεο ησλ 
θαηνίθσλ. Πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ ππεξρείιηζεο κήθνπο πεξίπνπ 300 κέηξσλ. Λφγσ 
κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ππεξεζίαο πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ησλ 
εξγαζηψλ  εθζθαθήο , ηνπνζέηεζεο αγσγνχ Φ200 ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα έρεη γίλεη απφ ηελ 
ππεξεζία. 
 
 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

1. Σην απευθείασ ανάθεςη των εργαςιών ςτον ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΝΙΚ.ΜΙΧΑΗΛ με Α.Φ.Μ. 128423624, ΔΟΤ 
Κιλκίσ, ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ζναντι ποςοφ 2.100,00 € πλζον ΦΠΑ. 

2. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 11.2.02 φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή 

πίζησζε.. 
 

 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΞΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ – ΑΞΝΦΑΠΖ 99_2014 

 

Ξπακηική άζκηζη 5 αηψμυν ΑΚΔΑ. 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ  ζέκα  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ΡΝ ΓΠ ΓΔΣΔΡΑΗ ΡΖ ΠΕΖΡΖΠΖ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Νηθνλνκνιφγν θαη ππεχζπλε κηζζνδνζίαο ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο  θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξαθηηθή άζθεζε 
5 αηφκσλ ΑΚΔΑ. Ρα άηνκα απηά έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα  κε ηίηιν : «πάιιεινο 

γξαθείνπ», ελψ ν ηίηινο πξάμεο είλαη ν εμήο : «Θνηλσληθά  εππαζείο νκάδεο απφ εμεηδηθεπκέλα 
πηζηνπνηεκέλα  Θέληξα  Θνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο έληαμεο, άηνκα κε αλαπεξίεο 
(Α.Κ.Δ.Α.), απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ή αηφκσλ ππφ απεμάξηεζε, θαζψο θαη απφ Θ.Δ.Θ. ζε ηξεηο 

(3) πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ» . Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα έρεη δηάξθεηα  δηαθνζίσλ πελήληα 
(250) σξψλ, απφ ηηο 06-10-2014 έσο ηηο 04-12-2014, κε κεησκέλν σξάξην : 8.30 - 14.00. 

 

 
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) 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 



 

Ρελ πξαθηηθή άζθεζε 5 αηφκσλ ΑΚΔΑ κε ηίηιν πξάμεο: «Θνηλσληθά  εππαζείο νκάδεο απφ 
εμεηδηθεπκέλα πηζηνπνηεκέλα  Θέληξα  Θνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο έληαμεο, άηνκα κε 
αλαπεξίεο (Α.Κ.Δ.Α.), απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ε αηφκσλ ππφ απεμάξηεζε, θαζψο θαη απφ Θ.Δ.Θ. 
ζε ηξεηο (3) πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ»  κε δηάξθεηα δηαθνζίσλ πελήληα (250) σξψλ, απφ 

ηηο 06-10-2014  έσο ηηο 04-12-2014, κε κεησκέλν σξάξην: 8.30 - 14.00. 

 

 

 

5Ν - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ -ΑΞΝΦΑΠΖ 100_2014 

 

Θαθαπιζμψρ Γεϊηπηζηρ ζηην Θαμπάνη ηηρ Γ.Δ. Γαλλικοω. 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν 

ηνπ ζέκαηνο. 

ΡΝ ΓΠ ΓΔΣΔΡΑΗ ΡΖ ΠΕΖΡΖΠΖ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. φηη ζηελ γεψηξεζε ζηελ Θακπάλε κε 
θσδηθφ Α ππάξρνπλ πιαζηηθέο ηαηλίεο κε απνηέιεζκα λα έρεη θαηαζηξαθεί ε πεξηέιημε 

ηεο ππνβξχρηαο αληιίαο ηεο γεψηξεζεο, πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ ηεο γεψηξεζεο απφ ηηο 
πιαζηηθέο ηαηλίεο δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηεο λέαο αληιίαο. Ιφγσ ηνπ 

επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ε ΓΔΑ πξνβεί ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θφζηνπο αλά κέηξν κήθνπο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηηο 

ηξείο πξνζθνξέο είλαη απηή ηεο εηαηξείαο Ξαπαδφπνπινπ Ξαλ. Βαιαζία 
 

 
 

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) 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 
1. Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ επηρείξεζε  Ξαπαδφπνπινπ Ξαλ. 

Βαιαζία  κε Α.Φ.Κ. 056164634 , Γ.Ν.. Λεάπνιε Θεζζαινλίθεο, κε έδξα 
Κεζνινγγίνπ 11 Πηαπξνχπνιε Θεζζαινλίθεο έλαληη πνζνχ 900,00 € πιένλ ΦΞΑ 

(4,5 € αλά m/m). 
2. Τεθίδεη ηελ αληίζηνηρε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ εμφδσλ 61.98 ηνπ έηνπο 

2014 
 

 
 



ΘΔΜΑ 6Ν: ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ: 

 

ΑΠΟΦΑΖ 101_2014 

Αμηνπνίεζε Γεώηξεζεο Θενδνζίωλ ηεο Γ.Δ. Κξνπζζίωλ. 

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΚΣΟ  ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  ζέκα έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ΣΟ Γ ΓΔΥΔΣΑΗ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο εηζεγήζεθε ηα εμήο : 

ηα Θενδφζηα ππάξρεη αλνξπγκέλε γεψηξεζε ζε δεκφζην ρψξν, ηδηνθηεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε 
νπνία κπνξεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ Διιεληθνχ, Θενδνζίσλ, Ρηδαλψλ θαη 
Ηζψκαηνο. 

Τπάξρεη ρξφλην αίηεκα ησλ πξνέδξσλ ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ, νη νπνίνη ζε θάζε ζπλάληεζε ζέηνπλ κεη’ 
επηηάζεσο ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεψηξεζεο σο ην πξψην ζε ζεκαληηθφηεηα έξγν γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπο. 

ηελ παξαπάλσ νξεηλή πεξηνρή έγηλαλ δηαρξνληθά κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
χδξεπζεο θαη δηαηάζεθαλ πνιιά ρξήκαηα ζε δηάθνξεο επεθηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο. κέρξη ζηηγκήο δελ 
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

Δπεηδή δε, πξφθεηηαη γηα θζίλνληεο νξεηλνχο αγξνηηθνχο – θηελνηξνθηθνχο νηθηζκνχο, ε έιιεηςε λεξνχ 
ηδηαίηεξα γηα ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα. 

Ήδε απφ ην Μάην απηνχ ηνπ έηνπο άξρηζαλ παξαζηάζεηο απφ ηνπηθνχο θνξείο θαη κεκνλσκέλνπο πνιίηεο 
πνπ δεηνχλ άκεζα ηελ εμεχξεζε κηαο απνδεθηήο ιχζεο ζηελ πδξνδφηεζε, επεηδή νη ππάξρνπζεο 
γεσηξήζεηο θαίλεηαη φηη δελ ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή παξνρή. 

Να ζεκεησζεί φηη φιεο νη πεγέο θαη νη ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο είλαη κηθξήο παξνρήο θαη ε δπλακηθφηεηά 
ηνπο κεηαβάιιεηαη επεηδή βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςφκεηξν θαη ε ηξνθνδνζία ηνπο είλαη άκεζα εμαξηψκελε 
απφ ηηο βξνρνπηψζεηο θαη άιινπο γεσινγηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη αδηεπθξίληζηνη. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεψηξεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ γηα λα θαιπθζεί ε θαινθαηξηλή δήηεζε. 

Σν έξγν έρεη επείγνληα ραξαθηήξα, φπσο θάζε έξγν άκεζεο θάιπςεο αλαγθψλ χδξεπζεο. 

Γηα ηελ άκεζε εθηέιεζή ηνπ θαη ηελ απνθπγή ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θιπ. πξνηείλεηαη λα γίλεη κε 
απηεπηζηαζία θαη αλάζεζε επηκέξνπο εξγαζηψλ ζε ηνπηθνχο εξγνιήπηεο απφ ηελ πεξηνρή. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν κπνξεί λα νινθιεξσζεί ην έξγν νηθνλνκηθά θαη άκεζα. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνεηνηκάζζεθαλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ, πξνζαξκνζκέλα ζηνλ παξαθάησ 
ζρεδηαζκφ κε αξηζκφ κειέηεο 78/2014 θαη ηίζεληαη ζε γλψζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ  
(Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ) 
ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 78/2014 

ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΝΔΑ ΓΔΧΣΡΖΖ 
ΘΔΟΓΟΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΔΡΑΗΑ 
 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 



(ΚΧΓΗΚΟ 11.02.2) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή  αθνξά ζε πιηθά θαη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

λέαο γεψηξεζεο Θενδνζίσλ πεξηνρή (Αξηζηείδε θεξάζηα). Σν έξγν αθνξά ηελ ζχλδεζε ηεο ελ ιφγσ 

γεψηξεζεο κε ηα θίιηξα Διιεληθνχ. 

Σα θίιηξα Διιεληθνχ ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ ηνπο νηθηζκνχο Θενδφζηα, Ηζσκα θαη Ρηδαλά. Οη πθηζηάκελεο 

γεσηξήζεηο θαη πεγέο δελ επαξθνχλ  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, θπξίσο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, κε απνηέιεζκα ε ζύλδεζε ηεο λέαο γεώηξεζεο Θενδνζίωλ λα θξίλεηαη επείγνπζα. 

Οη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Σνπνζέηεζε θαισδίσλ παξνρήο ΝΤΤ  δηαηνκήο 3 x 35 +16 mm2, ΝΤΤ  δηαηνκήο 3 x 35 +16 mm3, 

ΝΤΤ  δηαηνκήο 3 x 10 mm2, ΝΤΤ  δηαηνκήο 3 x 1,5 mm2. 

2. Δθζθαθή θαη επίρσζε ζθάκκαηνο πεξίπνπ 335 κέηξσλ, βάζνπο πεξίπνπ 0,40 m, πιάηνπο 0,80 m 

θαη ηνπνζέηεζεο εληφο απηνχ ζσιήλα πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε 

ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, oλνκ. 

δηακέηξνπ DN 90 mm / ΡΝ 10 atm θαζψο θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαισδίσλ παξνρήο.  

3. Ζ θαηαζθεπή ζπκβαηηθνχ νηθίζθνπ αληιηνζηαζίνπ δηαζηάζεσλ 2,00 mx2,00 mx2,20 m. 

4. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθνχ πίλαθα 20 ΖΡ. 

5. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, φπσο 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, βάλεο, θιάληδεο, ηαθ θηι. 

Σν ππφ θαηαζθεπή έξγν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Κηιθίο, ζην Γήκν Κηιθίο, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο Θενδνζίσλ. 

.  
 

Σν έξγν ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο 

(Κσδηθφο 11.02.2) θαη ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ηεο απηεπηζηαζίαο.  

 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 
1. Δγθξίλεη ηελ κειέηε ηεο Σ.Τ. ηνπ έξγνπ αξηζκφ 78/ 2014. 

2. Σελ άκεζε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε απηεπηζηαζία, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο.  



3. Σελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, πξνκήζεηαο θαη επίρσζεο κε ςηιή άκκν ησλ πξψησλ 30  
εθαηνζηψλ θαη επίρσζεο κε ηα ίδηα πξντφληα εθζθαθήο ηνπ ππνινίπνπ ζθάκκαηνο ζηνλ ηεθαλίδε Παπινπ 
Γεψξγην  κε Α.Φ.Μ. 038602108, Γ.Ο.Τ Λαγθαδά, έλαληη ηηκήκαηνο 1.650 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 
5. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 18.600€ γηα ην 
παξαπάλσ έξγν απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 11.02.2 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 
 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 101/2014 

 

 
 

ΘΔΜΑ 7Ν - ΞΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ – ΑΞΝΦΑΠΖ 102_2014 

Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην έβδνκν  ζέκα Δθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο  έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ΣΟ Γ. ΓΔΥΔΣΑΗ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

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

Δίλαη γλσζηφ φηη κε βάζε ηε λνκνζεζία ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φια ηα λνκηθά 
πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.  

Ο ελ εμειίμεη δηαγσληζκφο γηα ην έηνο 2014 δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα θαη ε έιιεηςε θαπζίκσλ 
είλαη παξάγνληαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία πξέπεη θαζεκεξηλά λα θηλεί φιν ηνλ ζηφιν 
ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ γηα λα ζπληεξεί ην δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Ζ νκαιή ηξνθνδνζία κε θαχζηκα είλαη απηνλφεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ε νπνία 
πξέπεη θαζεκεξηλά λα επεκβαίλεη ζε πάλσ απφ 10 ζεκεία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ θαη ζε 
εηθνζηηεηξάσξε βάζε. 

Ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ ε θαηαλάισζε πνιιαπιαζηάδεηαη θαη ε χπαξμε λεξνχ είλαη πξψηε 
πξνηεξαηφηεηα ε αδπλακία πξνκήζεηα θαπζίκσλ νδεγεί ζε πιήξε παξαιπζία ηελ επηρείξεζε κε θίλδπλν 
ιεηςπδξίαο, ιφγσ αδπλακίαο ζπληήξεζεο θιπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεη πξνκήζεηα θαπζίκσλ κε επείγνπζα δηαδηθαζία έσο λα νξηζηεί αλάδνρνο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνηείλεηαη γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην 2014 λα πξνρσξήζεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζε 
πξνκήζεηα 15.000 ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο σο αλαινγνχζα πνζφηεηα γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζηνλ θσδηθφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 έρνπλ πηζησζεί 100.000 επξψ 
εηήζηα δαπάλε θαπζίκσλ.  

Ζ κεληαία θαηαλνκή είλαη πεξίπνπ 6000 ιίηξα, ε νπνία ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ είλαη αηρκή απμάλεηαη 
πεξίπνπ θαηά 25 % θαη πξνθχπηεη ε αηηνχκελε πνζφηεηα ησλ 15000 ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο.  

ε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη 1000 ιίηξα βελδίλεο γηα ηα ρνξηνθνπηηθά θαη ηνπο κηθξνχο δίρξνλνπο 
θηλεηήξεο, αζθαιηνθφπηεο, παηεηήξηα, γελλήηξηεο, δίηξνρα θιπ). 

 



Με βάζε ηα αλσηέξσ ην αίηεκα ηνπ Γ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ζπγθεθξηκελνπνηείηαη σο εμήο: 

 
ΔΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

 

ΡΗΡΙΝΠ ΘΔΚΑΡΝΠ: 

Δπείγνπζα απεπζείαο αλάζεζε Θαπζίκσλ θίλεζεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κελψλ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ 2014. 
 

 

ΠΣΔΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΑ:  

Ρηο ππ΄αξηζκ.11116/17-09-2013, 13168/19-11-2013 Απνθάζεηο 

ηεο Απνθεληξσκέλελεο Γ/ζεο πεξί ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. 
 

 
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ: 

Αξζξ. 65 παξ.1 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ην άξζξν 72 ηνπ 
Λ.3852/2010. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 11389/1993 ΔΘΞΝΡΑ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ: 

 

ΞΗΠΡΥΠΖ: 100.000 

ΘΥΓΗΘΝI ΑΟΗΘΚΝI: 64.00 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Απψ ίδια έζοδα ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ – ΞΟΝΡΑΠΖ :    Απψθαζη 102/2014 ηος ΓΠ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 
 

 
 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

1. Δηζεγείηαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο γηα λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα έιιεηςεο λεξνχ ζην Γήκν Κηιθίο εμαηηίαο ειιηπνχο ζπληήξεζεο θιπ. 

2. Ζ αηηνχκελε πνζφηεηα θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΚΗΛΚΗ – Γ.Δ.Τ.Α.Κ 

Α/Α ΚΑΤΗΜΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο  15.000 1,11 € 18274,39€ 4203,11€ 22477,50€ 

2 Ακφιπβδε Βελδίλε 1.000 1,34 € 1340,00€ 308,20€ 1648,20€ 

 ύλνιν     19614,39€ 4511,31€ 24125,70€ 

2. Αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 24125,70 γηα ηελ πξνκήζεηα 
πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην - Ηνχιην 2014 απφ ηνλ 
θσδηθφ εμφδσλ 64.00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο φπνπ έρεη πξνβιεθζεί 
πίζησζε 100.000 επξψ. 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 



 

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

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

 
5 ΗΝΛΗΝ 2014 
 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο 

ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο 

Ρα Κέιε πνγξαθή 

 
Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 
 

 

 
Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

 
 

 

Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, 

Γεκνηηθφο  Πχκβνπινο, 
Κέινο 

 

Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, 
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 

 

 
Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ 
Ππιιφγνπ, Αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο, 
 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

 

 
 

 

 

 

Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ 
Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  

Κέινο 
 

 
 

 

 


