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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 
ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  2/2017 

Σεο κε αξηζκό 02/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2017 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 
απφ ηελ κε αξηζκφ   153/25-01-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 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 έμη (6) 

 

1) Γεκήηξηνο Πηζκαλίδεο, Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξφεδξνο 
2) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

3) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
4) Ησάλλεο Πηζκαλίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
5) Ξαλαγηψηεο Θαιηζίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1ν  - ΑΠΟΦΑΗ 2-18/31-1-2017. 
 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ : «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε 
Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Κηιθίο»  ΚΑ: 61.93.19, 61.93.20, 61.93.21, 
61.93.22, πξνϋπνινγηζκνύ:  52.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π.  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν : «Ιεηηνπξγία θαη Ππληήξεζε Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο» πνπ έρεη 

σο εμήο: 

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

mailto:info@deyak.gr
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ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ ΠΫκπηε 05 Ιαλνπαξένπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Παπαγιό Ιωάννη, Πποϊζηάμενο Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΥΑ Κιλκίρ, Πολιηικό Μησανικό, 
Ππόεδπο ηηρ Δπιηποπήρ με αναπληπωηή ηον Αζλανίδη Φπήζηο, Τοπογπάθο Μησανικό ηηρ 
ΓΔΥΑ Κιλκίρ 

2. Αποζηολίδη Νικόλαο, Φημικό Μησανικό ηηρ ΓΔΥΑ Κιλκίρ με αναπληπωηή ηον Καπαζακαλίδη 
Παναγιώηη Πολιηικό Μησανικό Τ.Δ. ηηρ ΓΔΥΑ Κιλκίρ  

3. Γιοβανούδη Φπήζηο, Πολιηικό Μησανικό ηηρ ΓΔΥΑ Κιλκίρ με αναπληπωηή ηον Κοπκοηίδη 
Κων/νο, Ηλεκηπολόγο Μησανικό ηηρ ΓΔΥΑ Κιλκίρ 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 

 
 

Προϋπολογισμού 64.480,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξΪθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   ΟΡ.ΚΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ κε 
δ.η. «ΟΡ.ΚΑ Α.Σ.Δ.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  21733      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      ΣΑΞΖ: 3ε 

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

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ Ϊξζξνπ 23.1 ηεο δηαθάξπμεο 

 Δγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηεο δηαθάξπμεο, απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ (Καη/κα 
Θεζ/λέθεο) κε αξηζκφ 556856 θαη πνζνχ 1.040,00€ 

 Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

 Απηνπξφζσπε παξνπζέα κε ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο θΪθεινο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο 
 

 
FAX: 2310264130 
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   ΣΟΜΗ Ο.Δ. 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  22685      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

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

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ Ϊξζξνπ 23.1 ηεο δηαθάξπμεο 

 Δγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηεο δηαθάξπμεο, απφ ην ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΧΝ & 
ΓΑΝΔΙΧΝ (Γξαθεέν Παξ/θψλ 88-Έδεζζαο) κε αξηζκφ 223 θαη πνζνχ 1.040,00 € 

 Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

 Απηνπξφζσπε παξνπζέα κε ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο θΪθεινο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο 

 
FAX: 2381022179 
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Η Δ.Γ. θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο δελ δηαπέζησζε ζθΪικαηα επνκΫλσο 
φιεο νη εηαηξεέεο γέλνληαη δεθηΫο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1 ζεκείν γ, απνζθξαγέζηεθαλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα αξρέδνληαο απφ ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξΪ, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

Α/Α ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Δκ (%) 

1 
ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ. 

3% 

2 
ΣΟΜΗ Ο.Δ.  

1% 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φιεο νη εηαηξείεο ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΟΡΚΑ Α.Σ.Δ.Δ.»  κε κΫζε ηεθκαξηά Ϋθπησζε 3% 
επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

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

Παξαγηφο Ησάλλεο  

Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο   

Απνζηνιίδεο Νηθφιανο   
 

 
 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Ιεηηνπξγία θαη Ππληήξεζε 
Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο, πξνυπνινγηζκνχ 64.480,00 επξψ (κε 

αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α.)».  
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 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ «Ιεηηνπξγία θαη 
Ππληήξεζε Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο» πξνυπνινγηζκνχ 52.000,00 € 

ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.19, 61.93.20, 61.93.21, 61.93.22] ζηελ εηαηξία : «ΝΟ.ΘΑ 
Α.Ρ.Δ.Δ.»,  κε αξ. πηπρίνπ ΚΔΔΞ:  21733  Α.Φ.Κ. : 093897751,  Γ.Ν.. : ΦΑΔ 
Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : Θ. Ξαιαηνιφγνπ 19,  Ρ.Θ. 54522,  κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο Θ.Α. 61.93.19 (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΠΛΡΖΟ.ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡ/ΠΔΥΛ 

Γ.Δ.ΘΗΙΘΗΠ),  61.93.20 (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΠΛΡΖΟ.ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡ/ΠΔΥΛ 
Γ.Δ.ΣΔΟΠΝ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ & ΚΝΟΗΥΛ), 61.93.21(ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΠΛΡΖΟ. 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡ/ΠΔΥΛ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ & ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ), 61.93.22 (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

& ΠΛΡΖΟ.ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡ/ΠΔΥΛ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  2-18/31-1-2017. 
 

 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 2-19/31-1-2017. 
 
 

Έγθξηζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζεπνπ έρεη σο εμήο: 

Θχξηε Ξξφεδξε φπσο γλσξίδεηε ε ΓΔΑ Θηιθίο έρεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ην ζχλνιν ησλ 
δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο πνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο 166 

αληιηνζηάζηα θαη 163 δεμακελέο χδξεπζεο κε ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ. 

Ζ απφ 29.12.1980 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (Ξ.Λ.Ξ.) "Ξεξί θαζηεξψζεσο πελζεκέξνπ 
εβδνκάδνο εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ελ γέλεη ππεξεζηψλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ" 

(ΦΔΘ 299 Α΄), ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.1157/1981 (ΦΔΘ 126 Α΄), 
νξίδεη, ζην άξζξν 1 παξ. 5 πεξ. α΄, β΄ θαη δ΄, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην 

άξζξν 41 ηνπ λ.3979/2011 (ΦΔΘ 138 Α΄), νξίδεηαη φηη νη ππάιιεινη απαζρνινχληαη  κε 
ζαξάληα (40) ψξεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. 

Δπίζεο είλαη γλσζηφ φηη ζρεδφλ φια ηα αληιηνζηάζηα ιεηηνπξγνχλ επί 24σξνπ βάζεσο γηα ηελ 
νκαιή ηξνθνδνζία ηνπ Γήκνπ Θηιθίο κε πφζηκν λεξφ, απηφ πξνυπνζέηεη φηη ε ηερληθή ππεξεζία 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε κε ηε κνξθή ζπλεξγείσλ πνπ επηηεινχλ εξγαζίεο 
ππαίζξνπ ρσξίο φκσο. Υο εθ ηνχηνπ ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ην άξζξν δεχηεξν παξ. 1 ηνπ 
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λ.1157/1981, λα εξγάδνληαη κε κεησκέλν θαηά κηζή ψξα σξάξην εκεξεζίσο φκσο δελ έρνπλ 
γίλεη πνηέ νη ελέξγεηεο γηα ηελ έγθξηζε απηνχ κε ππνπξγηθή απφθαζε. 

Ρν άξζξν 20 ηνπ λ.4024/2011 νξίδεη: 

Άξζξν 20.πεξσξηαθή εξγαζία 

1. Ζ θαζηέξσζε κε ακνηβή εξγαζίαο πέξα απφ ηηο ψξεο ηεο ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Ν.Ρ.Α. επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 

Ζ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ 
πνπξγνχ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

αλσηέξσ εξγαζία πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο 
ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο κέζα ζηα 

φξηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 
Ξξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Νη θαηά ηα σο άλσ ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη (20) αλά ππάιιειν κεληαίσο. 

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε 
ακνηβή θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνο 
ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο είηε θαζ' ππέξβαζε απηήο, ζε 

ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 
κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Δηδηθά, ζηελ θαζ' ππέξβαζε εξγαζία νη ψξεο 

λπθηεξηλήο, Θπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ηηο δεθαέμη (16) ψξεο 
θαηά πεξίπησζε ην κήλα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζηνπο πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο θαη 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 

Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2503/1997 
(Α' 107) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2738/1999 (Α' 180) πξνθεηκέλνπ πεξί 
ππαιιήισλ ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, αληίζηνηρα. 

Γαπάλεο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο θαη Θπξηαθψλ ή εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο, δχλαληαη λα επηβαξχλνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 
δελ θαηέζηε δπλαηή ε πιεξσκή ηνπο. 

Αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ αξρηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαη 

εξγαζία θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο είλαη δπλαηή κφλν κε 
απφθαζή ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε 
εμαίξεζε ηνπο Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 

2. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελε απφθαζε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ πέξαλ ηνπ 

κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ε 
πξνθχπηνπζα ζρεηηθή δαπάλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη θαηά κήλα ην έλα δσδέθαην (1/12) 

ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ. 

3. Ζ σξηαία ακνηβή ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο: 

α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλψλ σξψλ θαη κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην. 

https://www.forin.gr/laws/law/3/suntaksiodotikes-ruthmiseis-eniaio-misthologio-bathmologio-ergasiakh-efedreia-kai-alles-diatakseis-efarmoghs-tou-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-2012-2015#!/?article=20&bn=1
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β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε 
πξσηλή, πέξα απφ ηελ ππνρξεσηηθή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηφ 
(15%). 

γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο πέξαλ 

ηεο ππνρξεσηηθήο: 

αα) Απφ ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά είθνζη πέληε 
ηνηο εθαηφ (25%). 

ββ) Απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%). 

δ) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ίζε κε ην ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%) ηνπ 

σξνκηζζίνπ. 

ε) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή ή εκεξήζηα Θπξηαθψλ θαη ινηπψλ εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, πνπ παξέρεηαη 
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ίζε κε ην εμήληα ηνηο εθαηφ 

(60%) ηνπ σξνκηζζίνπ. 

ζη) Γηα ην πξνζσπηθφ ησλ πεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, ζε δσδεθάσξε ή 
εηθνζηηεηξάσξε βάζε ή φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, ε σξηαία ακνηβή ησλ πξνεγνχκελσλ 
πεξηπηψζεσλ β', γ', δ' θαη ε' πξνζαπμάλεηαη θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε 
ακνηβή θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, πξνο 
ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο είηε θαζ’ ππέξβαζε απηήο, ζε 

ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 
κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Δηδηθά, ζηελ θαζ’ ππέξβαζε εξγαζία νη ψξεο 

λπθηεξηλήο, Θπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ηηο δεθαέμη (16) ψξεο, 
θαηά πεξίπησζε, ην κήλα. ... Γηα ηνπο ΝΡΑ α΄ βαζκνχ ε απφθαζε θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην γηα δηνξηζκφ φξγαλν ...» θαη, ζηελ παξ. 2 εδ. β΄, ην νπνίν 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ λ.4147/2013, φηη «2. ... β. Νη απνθάζεηο θαζηέξσζεο 
ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ΝΡΑ α΄ βαζκνχ δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 4 

ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (λ.3463/2006).». Ρν δε άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Θψδηθα 
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ νξίδεη φηη: «4. Νη ... απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαηά ην 
πιήξεο θείκελφ ηνπο, ζην δεκνηηθφ ... θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ... θαη πεξίιεςε απηψλ ζε κηα 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα.».  
Θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ λφκνπ, έθηαθηεο είλαη νη αλάγθεο εθείλεο πνπ αλαθχνληαη αηθληδίσο, 

νθείινληαη ζε απνιχησο εμαηξεηηθά αίηηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη εθηθηφο ν 
εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο, θαη απαηηνχλ άκεζε θαη δξαζηηθή δηεπζέηεζε, πξνθαινχλ δε 

πξφζζεηα θαζήθνληα γηα ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 
κέζα ζην ηαθηηθφ σξάξην εξγαζίαο.  

Όπσο αλαθέξζεθε ε ΓΔΑ Θηιθίο γηα λα πδξνδνηήζεη νκαιά ηνλ ηξίην ζε έθηαζε Γήκν ηεο 

Διιάδαο έρεη 166 αληιηνζηάζηα θαη 163 δεμακελέο χδξεπζεο κε ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ 
ηνπο εμνπιηζκφ ελψ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ζηελ Ρ.. κε νηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
απνηειείηαη απφ: 

1 ειεθηξνιφγν (Σαξαιακπίδεο Σαξάιακπνο) 

2 ρεηξηζηέο ( Αθεληνπιίδεο Θσλζηαληίλνο, Ρζαξίδεο Ξαξαζθεπάο) 

1 νδεγφο - ρεηξηζηήο απνθξαθηηθνχ (Ρξηαληαθπιιίδεο Θσλζηαληίλνο) 
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1 πδξαπιηθφο (Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο) 

2 εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ (Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Μαλζφπνπινο Αξηζηείδεο) 

Ιφγσ ηνπ φηη νη βιάβεο είηε ζηηο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο εγθαηαζηάζεηο είηε ζην ζχλνιν ηνπ 
εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο πνπ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 551.861 κέηξα ζπκβαίλνπλ απξφνπηα 

θαη ζε ψξεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ θαη Θπξηαθέο.  

Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα επελέβαηλε γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ είηε λχθηα ή αξγίεο ρσξίο λα δεηήζεη πνηέ νχηε κηα ψξα 
ππεξσξηαθήο ακνηβήο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο έηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, 

απαηηείηαη λα εγθξηζνχλ νη ππεξσξίεο πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα ηελ 
παξνρή  πξφζζεηεο εξγαζίαο πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ. 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο αλήιζε ζε 4.716,48.  

Ξην αλαιπηηθά : 

  



 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΚΟΣΟΤ  ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ  Β' ΕΞΑΜΗΝΟΤ  2017 

           

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

Μ.Κ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΘΙΟ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΕΡΓΑΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ               

(Α) 

ΩΡΕ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΕΡΓΑΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ                 
(Β) 

ΚΟΣΟ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΜΗΝΟ 
ΕΡΓΑΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ        
(Γ=Α x Β) 

ΩΡΟΜΙΘΙΟ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΚΤΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΞΑΙΡΕΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ                   
(Δ) 

ΩΡΕ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΚΤΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΞΑΙΡΕΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ                     
(Ε) 

ΚΟΣΟ 
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΜΗΝΟ 
ΚΤΡΙΑΚΩΝ & 

ΕΞΑΙΡΕΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ              
(Ζ=Δ x Ε) 

ΜΗΝΕ 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΤΠΕΡΩΡΙΩΝ      
(Η) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΝΑ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ          

Θ = ( Γ + Ζ ) x Η 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΙΣΕΙΔΗ 

6 ΤΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28 

ΑΦΕΝΣΟΤΛΙΔΗ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

6 ΤΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28 

ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84 

ΣΑΡΙΔΗ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

6 ΤΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28 

ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 

6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

6 ΤΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28 

ΤΝΟΛΑ       32 123,04   128 663,04   4.716,48 
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Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ 
ππαιιήισλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, αηηνχκαζηε ηελ θαζηέξσζε  φπσο απαηηείηαη απφ ην 

άξζξν 20 ηνπ λ.4024/2011 παξνρήο εξγαζίαο πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην, γηα ην 
πξναλαθεξζέλ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

Δπίζεο κε ηελ παξνχζα νξίδνληαη ηα εμήο ζπλεξγεία επέκβαζεο γηα ψξεο εθηφο ησλ (40) 

σξψλ ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 6 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΓΟΑΙΗΘΥΛ - ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΘΗΙΘΗΠ -ΘΟΝΠΠΗΑ  

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 6 

2 ΑΦΔΛΡΝΙΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6 

3 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 6 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΓΟΑΙΗΘΥΛ - ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΓΑΙΙΗΘΝ - ΚΝΟΗΥΛ- 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ - ΣΔΟΠΝ - ΓΝΗΟΑΛΖΠ  

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΡΠΑΟΗΓΖΠ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 6 

2 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 6 

3 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 6 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ - ΑΞΝΦΟΑΜΔΥΛ 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6 
 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξαξαγηνχ Ησάλλε. 
 

 Δγθξίλεη  ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ηεο Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηνπο θάησζη 
ππαιιήινπο σο εμήο : 

 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 6 
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ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΓΟΑΙΗΘΥΛ - ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΘΗΙΘΗΠ -ΘΟΝΠΠΗΑ  

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 6 

2 ΑΦΔΛΡΝΙΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6 

3 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 6 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΓΟΑΙΗΘΥΛ - ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΓΑΙΙΗΘΝ - ΚΝΟΗΥΛ- 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ - ΣΔΟΠΝ - ΓΝΗΟΑΛΖΠ  

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΡΠΑΟΗΓΖΠ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 6 

2 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 6 

3 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 6 

ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ - ΑΞΝΦΟΑΜΔΥΛ 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ 

1 ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:2-19/31-1-2017. 

 
 
 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-20/31-1-2017. 

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ: ΟΚΧ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΡΓΔΤΗ.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αζιαλίδε Σξήζην, Ρνπνγξάθν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΥΘΝ ΓΟΔΠΖ-ΑΟΓΔΠΖ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε 
πνπ έρεη σο εμήο :  

 

ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΧΚΟ ΤΓΡΔΤΗ-
ΑΡΓΔΤΗ» 

 

Καηφπηλ ηνπ κε αξηζ. πξση. 125/23-1-2017 αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «ΩΚΟ 
ΤΓΡΔΤΖ-ΑΡΓΔΤΖ» γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζήο ηνπ, ζπλαηλνχκε ζηελ 
παξάηαζε ηνπ έξγνπ κέρξη ηηο 31-3-2017. 

 Οη ιφγνη πνπ ζπληξέρνπλ ζηελ παξάηαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Δπηθξάηεζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, φπσο έληνλεο 
βξνρνπηψζεηο, ηζρπξέο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο εμαηηίαο ησλ πνιχ ρακειψλ 
ζεξκνθξαζηψλ.  
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2. Αδπλακία εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε ηκήκα ηεο 
ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκφ ΚΠ 203 (παιηφ ζηξαηφπεδν Γνγάλε)  ηνπ θεξφκελνπ ηδηνθηήηε 
Σ.ΔΘ.Α. ηεο απαιινηξίσζεο ηεο εηζφδνπ Κηιθίο, εμαηηίαο κε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο 
ζην ζηξαηφπεδν. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αζιαλίδε Σξήζηνπ. 

 Ρελ παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : «ΥΘΝ ΓΟΔΠΖ-ΑΟΓΔΠΖ»  
κέρξη  ηελ 31-3-2017. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-20/31-1-2017. 

 
 
 
ΘΔΜΑ 4ν – Απόθαζε 2-21/31-1-2017. 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα πιπζηηθνύ 
κεραλήκαηνο δεζηνύ λεξνύ». ΚΑ: 14.09, πξνϋπνινγηζκνύ: 3.950,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 
 

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

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
θαη πξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκήζεηα 

πιπζηηθνχ κεραλήκαηνο δεζηνχ λεξνχ». ΘΑ: 14.09, πξνυπνινγηζκνχ: 3.950,00 € πιένλ 
Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ  
 
 
 

1. ΣΙΣΛΟΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΠΛΤΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ  ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

2. ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ Η. 
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3.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:H ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πιπζηηθνχ κεραλήκαηνο 

κε ζθνπφ ηελ ζπληήξεζε/ θαζαξηζκφ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Οζφλε LED - Κεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ κε επδηάθξηηεο θαη ζαθείο ελδείμεηο (HDS 13/20) 

 - Δλδείμεηο ζηάζκεο θαπζίκνπ, ρεκηθνχ, ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο 

- Δλζσκαησκέλνο κεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο 

ΜνλΪδα δνζνκΫηξεζεο θαζαξηζηηθνχ πξντφληνο 

- Αθξηβήο βαιβίδα δνζνκέηξεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

- Δχθνιε ελαιιαγή ρεκηθνχ θαζαξηζηηθνχ κεηαμχ δεμακελψλ 1 θαη 2 

- Σν μέβγαικα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ζηε ζέζε 0 

Γηαθφπηεο service 

- Σέζζεξηο ξπζκίζεηο ζθιεξφηεηαο λεξνχ 

-Γπλαηφηεηα ελδείμεσλ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ επηζθεπψλ 

- Ζ αθξηβήο δνζνκέηξεζε κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε απνζθιεξπληηθνχ λεξνχ 

Απνζάθεπζε εμαξηεκΪησλ  

- Δλζσκαησκέλα άγθηζηξα γηα ηελ αλέκε πς.πίεζεο θαη ηελ θάλε ςεθαζκνχ ζε θάζε κεξηά 

ηνπ κεραλήκαηνο, γηα αζθαιή κεηαθνξά 

- Δχρξεζην γηα δεμηφρεηξεο θαη αξηζηεξφρεηξεο θαη ηδαληθφ γηα ιεηηνπξγία κε δπν θάλεο 

ςεθαζκνχ 

- Δλζσκαησκέλνο ρψξνο γηα απνζήθεπζε εξγαιείσλ, αθξνθπζίσλ, ηνχξκπν κπεθ, θιπ. κε 

θαπάθη 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πιπζηηθνχ κεραλήκαηνο είλαη: 

 χζηεκα κείσζεο ζεξκνθξαζίαο εμεξρφκελνπ θαπζαεξίνπ 

 χζηεκα πξνζηαζίαο αληηζηξέβισζεο (AVS) 

 χζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε ρακειήο ζηάζκεο θαπζίκνπ 

 Λεηηνπξγία αηκνχ 

 Αμνληθή αληιία ηξηψλ εκβφισλ 

 Πηζηφιη κε ζθαλδάιε 

 Κάλε κε ζθαλδάιε κε καιαθή ιαβή 

 Δλζσκαησκέλε δεμακελή θαπζίκνπ θαη απνξξππαληηθνχ 

 Βχζκα κε αλαζηξεθφκελνπο πφινπο (ηξηθαζηθφ) 

 Αθξνθχζην ηζρχνο 

 χζηεκα SDS  

 χζηεκα ειέγρνπ επηζθεπήο 

 χζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο 

 εξβνκεραληζκφο ειέγρνπ 

 Κάλε ςεθαζκνχ, πεξηζηξεθφκελε 
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 Πιήξσο κεηαβιεηή ξχζκηζε πίεζεο θαη πνζφηεηαο λεξνχ ζηε κνλάδα 

 χζηεκα πξνζηαζίαο απφ δηαξξνέο 

 Αλαζηνιέαο αιάησλ 

 Αθξνθχζην ηζρχνο 

 Γπν δεμακελέο απνξξππαληηθνχ 

 

4.ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.950,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Κηιθίο. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξαξαγηνχ Ησάλλε. 
 

 Ζ πξνκήζεηα ε νπνία είλαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζα γίλεη κε απφθαζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ (απφθαζε Γ. Γηεπζπληή) ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο.  

 

 Γηαπηζηψλεη φηη εγγξάθεθε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017. Ππγθεθξηκέλα 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 3.950,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ)  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-21/31-1-2017. 

 
 

 
 
 
ΘΔΜΑ 5ν – Απόθαζε 2-22/31-1-2017. 
 
 Σξόπνο εθηέιεζεο επεηγνπζώλ ππεξεζηώλ – εξγαζηώλ: πληήξεζε 
ειεθηξνληθνύ  εμνπιηζκνύ ζηε Γ.Δ Κηιθίο. – ΚΑ: 61.03.02, πξνϋπνινγηζκνύ: 

1.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  
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Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
θαη πξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπνο 

εθηέιεζεο επεηγνπζψλ ππεξεζηψλ – έξγσλ: Ππληήξεζε ειεθηξνληθνχ  εμνπιηζκνχ ζηε 
Γ.Δ Θηιθίο». ΘΑ: 61.03.02, πξνυπνινγηζκνχ: 1.500,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 

 
 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
 

 

2.ΚΟΠΟ:  χκβαζε ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην 
χδξεπζεο 

 

ηαπξνρσξίνπ. 
 

3.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:Ζ ΓΔΤΑ ζα αλαζέζεη ζε εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνληθφ ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

SCADA ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην χδξεπζεο ηνπ ηαπξνρσξίνπ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

παξαθνινχζεζε ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν ηέζεθε εθηφο ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ φπνπ θαη ε Π.Κ.Μ. ηέζεθε ζε θαηάζηαζε 

έθηαηεο αλάγθεο. 

 
 

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνυπνινγίδεηαη ζην 
πνζφησλ1.500,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
 
 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξαξαγηνχ Ησάλλε. 
 

 Ζ εξγαζία – ππεξεζία, νπνία είλαη ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζα γίλεη κε 

απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ (απφθαζε Ξξνέδξνπ) ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο.  

 

 Γηαπηζηψλεη φηη εγγξάθεθε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017. Ππγθεθξηκέλα 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο – ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο 

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.03.02 

(ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Ζ/, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ & Ζ/) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 
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 Γεζκεχεη πίζησζε 1.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.09 61.03.02 (ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Ζ/, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ & Ζ/)  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 

2017. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-22/31-1-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 6ν  - ΑΠΟΦΑΗ 2-23/31-1-2017. 

Οξηζκόο θαζεθόλησλ πξνζσπηθνύ Π.Δ., Σ.Δ. θαη Γ.Δ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο 
Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ νξηζκφ θαζεθφλησλ 

πξνζσπηθνχ Ξ.Δ., Ρ.Δ. θαη Γ.Δ. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε 
πνπ έρεη σο εμήο: 

ΘΔΚΑ: ΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Γ.Δ. ΘΑΗ .Δ. ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Θχξηε Ξξφεδξε φπσο γλσξίδεηαη ε ΓΔΑ Θηιθίο ιεηηνχξγεη απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηηο 
εμήο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ: 

ΘΗΙΘΗΠ, ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΓΟΝΠΑΡΝ, ελψ ζε ιίγν θαηξφ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
θαη ε Δ.Δ.Ι. Λ. ΠΑΛΡΑΠ. 

Πηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο ππάξρεη κφλν ν Σεκηθφο Κεραληθφο θαη θαλέλα άιιν άηνκν. Γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επηπιένλ γηα λα αζρνιεζεί ν Σεκηθφο 
Κεραληθφο Ληθφιανο Απνζηνιίδεο απνθιεηζηηθά κε ην έξγν ηνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί 

θάπνην απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο Δ.Δ.Ι.. 

Ξξνηείλεηαη ε εμήο κεηαθνξά πξνζσπηθνχ: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 4 ΒΝΖΘΝΠ ΓΟΑΙΗΘΝ .Δ. 

2 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 7 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ Γ.Δ. 

3 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 8 ΑΞΝΘΖΘΑΟΗΝΠ Γ.Δ. 

4 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ Γ.Δ. 

5 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 7 ΔΟΓΑΡΖΠ Γ.Δ. 

ζηηο εμήο ζέζεηο: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 4 ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΠΥΙΖΛΥΠΔΥΛ ΔΔΙ 

2 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 7 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ Δ.Δ.Ι. 
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3 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

4 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

5 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 7 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξαξαγηνχ Ησάλλε. 
 

 Δγθξίλεη  ηνλ νξηζκφο θαζεθφλησλ πξνζσπηθνχ Ξ.Δ., Ρ.Δ. θαη Γ.Δ. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο 
ζηηο εμήο ζέζεηο: 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 4 ΒΝΖΘΝΠ ΓΟΑΙΗΘΝ .Δ. 

2 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 7 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ Γ.Δ. 

3 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 8 ΑΞΝΘΖΘΑΟΗΝΠ Γ.Δ. 

4 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ Γ.Δ. 

5 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 7 ΔΟΓΑΡΖΠ Γ.Δ. 

ζηηο εμήο ζέζεηο: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΚΘ  ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ 

1 ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 4 ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΠΥΙΖΛΥΠΔΥΛ ΔΔΙ 

2 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 7 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ Δ.Δ.Ι. 

3 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

4 ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 8 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

5 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 7 ΔΟΓΑΡΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  2-23/31-1-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-24/31-1-2017.  

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 
«ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΛΧΡΙΟΤ & ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, 
ΈΣΟΤ 2017» – ΚΑ: 61.03.03, 25.05.09, 61.93.23, πξνϋπνινγηζκνύ:  58.666,32 

€ πιένλ Φ.Π.Α.  
 
 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΝΠ & ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ 
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ΛΔΟΝ / ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ & ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, 
ΈΡΝΠ 2017» ΘΑ: 61.03.03, 25.05.09, 61.93.23, πξνυπνινγηζκνχ:  58.666,32 € πιένλ 

Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο ζε ππεξεζίεο. 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο είλαη ν αθφινπζνο:  
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ 
ΑΝΑ ΔΣΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ (€) 

ΤΝΟΛΟ  (€) 

 1 Αξγίιην (Al)                     2        5,10       10,20 

 2 Ακκψλην (NH4
+)                 372        4,25  1.581,00 

 3 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα  250 C                 372        2,13     792,36 

 4 
Clostridium Perfringens 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
ησλ ζπφξσλ) 

                    2        5,95       11,90 

 5 E. Coli                 272        5,10  1.387,20 

 6 
πγθέληξσζε 
ηφλησλ πδξνγφλνπ (pH) -250 C 

                372        2,13     792,36 

 7 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 220 C                 272        3,83  1.041,76 

 8 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 370 C                 272        3,83  1.041,76 

 9 Κνινβαθηεξηνεηδή                 272        5,10  1.387,20 

10 Θνιφηεηα                 372        3,40  1.264,80 

11 Δληεξφθνθθνη                 272        5,95  1.618,40 

12 Αθξπιακίδην                     2      17,85       35,70 

13 Αληηκφλην(Sb)                     2        9,35       18,70 

14 Αξζεληθφ (As)                     2        9,35       18,70 

15 Βελδφιην                     2      35,70       71,40 

16 Βελδν (α) ππξέλην                     2      35,70       71,40 

17 Βφξην (B)                 114        7,65     872,10 

18 Βξσκηθά (BrO3)                     2      35,70       71,40 

19 Κάδκην (Cd)                     2        9,35       18,70 

20 Υξψκην (Cr)                     2        9,35       18,70 

21 Υαιθφο (Cu)                 214        9,35  2.000,90 

22 Κπαληνχρα (CN)                 114      10,20  1.162,80 

23 1,2 – Γηρισξναηζάλην ((EDC)                     2      21,25       42,50 

24 Δπηρισξπδξίλε                     2      27,20       54,40 

25 Φζνξηνχρα (F)                 214        5,95  1.273,30 

26 Μφιπβδνο (Pb)                     2        9,35       18,70 

27 Τδξάξγπξνο (Hg)                     2        9,35       18,70 

28 Νηθέιην (Ni)                     2        9,35       18,70 

29 Νηηξψδε (ΝΟ2
-)                 214        4,25     909,50 

30 Νηηξηθά (NO3
2-)                 372        4,25  1.581,00 

31 χλνιν Παξαζηηνθηφλσλ                     2     131,75     263,50 

32 ειήλην (Se)                     2       11,05       22,10 
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33 

Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί  
Τδξνγνλάλζξαθεο (ΡΑΖ) 
-Βελδν (β) θζνξαλζέλην 
-Βελδν (ι) θζνξαλζέλην 
-Βελδν (ε,ζ,η) πεξπιέλην 
-Ηλδελν (1,2,3-γ,δ) ππξέλην 

                    2       37,40       74,80 

34 
Σεηξαρισξναηζέλην (PCE)  
Σξηρισξναηζέλην (TCE) 

                    2       20,40       40,80 

35 

Οιηθά Σξηαινγνλνκεζάληα 
(THM’s) 
Υισξνθφξκην (CHCH13) 
Βξσκνθφξκην (CHBr3) 
Βξσκνδηρισξνκεζάλην 
(CHBrCl12) 
Γηβξσκνρισξνκεζάλην 
(CHBr2Cl) 

                    2       20,40       40,80 

36 Βηλπινρισξίδην (CH2CHCl)                     2       30,60       61,20 

37 Υισξηνχρα (Cl)                 214         3,40     727,60 

38 ίδεξνο (Fe)                 214         4,68  1.001,52 

39 Μαγγάλην (Mg)                 214         5,10  1.091,40 

40 Ομεηδσζηκφηεηα (KMNO4)                     2         5,10       10,20 

41 Θεηηθά (SO4
2-

)                 214         4,68  1.001,52 

42 Νάηξην (Na)                 372         5,10  1.897,20 

43 Υξψκα (Μνλάδεο Pt/Co)                 372         3,40  1.264,80   

44 Οζκή                 272         2,13     579,36 

45 Γεχζε                 272         2,13     579,36 

46 Οιηθφο Οξγαληθφο Άλζξαθαο 
(TOC) 

                    2         9,35       18,70 

47 
Διεχζεξν (Τπνιεηκκαηηθφ)  
Υιψξην (Cl-) 

                272         0,43     116,96 

48 Θεξκνθξαζία (T 0C)                 272         0,43     116,96 

49 Δμαζζελέο Υξψκην (Cr6+)                     2         8,50       17,00 

50 PCB’s – PCT’s                     2       34,85       69,70 

51 Άξγπξνο (Ag)                     2         8,50       17,00 

52 Φαηλνιηθέο Δλψζεηο                     2       21,25       42,50 

53 Οξπθηέιαηα                     2       28,05       56,10 

54 Δπηθαλεηνδξαζηηθνί 
Παξάγνληεο 

                    2         9,35       18,70 

55 Φψζθνξνο (P2O5)                 114         6,80     775,20 

56 Ξεξφ Τπφιεηκκα                     2         5,95       11,90 

57 Κάιην (K)                 372         6,80  2.529,60 

58 Τδξφζεην (H2S)                     2         6,80       13,60 

Πξνκήζεηα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ Καη΄ απνθνπή 12.000,00 

Υισξίσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο Καη΄ απνθνπή 15.000,00 

                                                                                                                    
ΤΝΟΛΟ 

58.666,32 

                                                                                                                
Φ.Π.Α. 24%  

14.079,92 

                                                                                   ΤΝΟΛΟ +Φ.Π.Α. 24% 72.746,24 

 
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα 
λεξνχ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα 
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δνθηκαζηηθή θαη ειεγθηηθή παξαθνινχζεζε, κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο. 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892/ηεχρνο Β΄/11-7-2001) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ. 38295/2007 (ΦΔΚ 630/ηεχρνο Β΄/26-4-2007) θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ζθαικάησλ ΦΔΚ 986/ηεχρνο Β΄/18-6-2007, νη Γήκνη & νη Γ.Δ.Τ.Α., σο 
ππεχζπλνη γηα ηηο πδξεχζεηο (γεσγξαθηθά φξηα επζχλεο ηνπο) έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
δηελεξγνχλ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, γηα δνθηκαζηηθή, ειεγθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 
παξαθνινχζεζε, κε ζπρλφηεηα αλάινγε κε ην είδνο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ παξνρή ηνπ 
πνζίκνπ λεξνχ ή ηνπ πδξεπφκελνπ πιεζπζκνχ. 
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξέπεη λα αλαζέζεη ζε δηαπηζηεπκέλν Δξγαζηήξην, ην 
νπνίν λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, λα έρεη ήδε 
εθηειέζεη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη 
λα παξέρεη δηαπηζηεπκέλεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025 
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνζίκνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 
Δπίζεο ε πξνκήζεηα ρισξίνπ θαη ρισξίσζε ηνπ πνζίκνπ λεξνχ ζηα ζεκεία πδξνιεςίαο είλαη 
ππνρξέσζε ηνπ φπνηνπ πξνθχςεη απφ ηελ Γεκνπξαζία, Αλάδνρνπ Γηαπηζηεπκέλνπ 
Δξγαζηεξίνπ. 
 
Σν εξγαζηήξην, ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη ζε εηήζηα βάζε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, 
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, κε νδεγίεο, 
παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε, εμπγίαλζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ λεξνχ. 
 
Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2017 ζηνλ θάησζη Κ.Α.Γ. : 

 Κ.Α.Γ.: 61.03.03,  25.05.09,  61.93.23 «ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΛΧΡΙΟΤ & ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΈΣΟΤ 2017» θαη εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην 

πνζφ ησλ 58.666,32 € (πιένλ   Φ.Π.Α.) 

Σν εξγαζηήξην πνπ ζα αλαιάβεη ηηο κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο ζηα 
πιαίζηα ηεο δνθηκαζηηθήο (15 παξακέηξσλ) & ειεγθηηθήο (58 παξακέηξσλ) παξαθνινχζεζεο 
ηνπ πνζίκνπ λεξνχ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892/ηεχρνο Β΄/11-7-2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ. 
38295/2007 (ΦΔΚ 630/ηεχρνο Β΄/26-4-2007). Δπίζεο ε Πξνκήζεηα θαη ρισξίσζε ηνπ 
πνζίκνπ λεξνχ ζηα ζεκεία Τδξνιεςίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ φπνηνπ πξνθχςεη απφ ηελ 
Γεκνπξαζία Αλάδνρνπ Γηαπηζηεπκέλνπ Δξγαζηεξίνπ. 

                                                      
         
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζεο πεξηιεπηηθά 
Τπεξεζίαο-Δξγαζίαο.  

 

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

ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 

 κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Καιηζίδε Παλαγηώηε  
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 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΝΠ & 
ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ / ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ & 
ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΈΡΝΠ 2017» κε  ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε 
Κ1/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππεξεζία κε ηίηιν : «ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΝΠ & ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ 

ΛΔΟΝ / ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ & ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ, ΓΖΚΝ 
ΘΗΙΘΗΠ, ΈΡΝΠ 2017»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  58.666,32 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.09 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΥΛΧΡΙΟΤ), 61.93.23 (ΔΡΓΑΙΔ ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 

ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ), 61.03.03  (ΥΗΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 

ζα βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.09 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΣΙΥΟΗΝ), 61.93.23 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ ΓΖΚΝ 

ΘΗΙΘΗΠ), 61.03.03  (ΣΖΚΗΘΝΠ-ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ Γ. 

ΘΗΙΘΗΠ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

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

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Τ  Π  Η  Ρ  Δ    Ι  Α    
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε αλνηθηά δηαδηθαζέα επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία : 

 
«ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΛΧΡΙΟΤ & 

ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΈΣΟΤ 2017» 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 72.746,24 Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 

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

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  

 

 

 
 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  
 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ   

 

 
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β) Ζ  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ4412/2016.  

 
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : biol@deyak.gr 
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ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

δ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

 

ε) ε ηερληθή κειέηε, 

 

ζ) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 
αλέξρεηαη ζε 5 ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ 
αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ 
αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ 
Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 
άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν1. Δπηπξφζζεηα πξνζθΫξεηαη ειεχζεξε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ 
ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  3-2-2017, ζηελ ηζηνζειέδα www.deyak.gr.  
Γηα λα ππνβΪιινπλ φκσο πξνζθνξΪ νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξΫπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεΪλ ην 
ζθξαγηζκΫλν Ϋληππν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο , απφ ηα θεληξηθΪ γξαθεέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1

ν
 ρικ. 

Κηιθέο-Ξεξφβξπζεο, T.K. 61100, Κηιθέο, ππεχζπλνο θ. Απνζηνιέδεο Νηθφιανο (Υεκηθφο Μεραληθφο M.Sc) , 
ηει. 2341029330 / 2341025053.  

 

 
 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή 
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 
 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληα ίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ  

Σνπ ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζέα  : «ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΛΧΡΙΟΤ & ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΈΣΟΤ 2017» 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

Καη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηηο …/…/2017  

 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
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α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24,  

 

β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 
θαη 

 

γ) μερσξηζηφ ζθπαγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνπ ην 
αληηιεπηφ επί ποινή αποκλειζμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

Οη ηξεέο  (3 )  μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 
2. 

 

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

 

 

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

 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε 
- χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 
 

 

4.1 Παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ θαθΫισλ ΠξνζθνξΪο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  

 
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ 
θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη 
ν θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο 
Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα 
θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο 
κε ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην 
αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 
ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  
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Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα 
αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην 
Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  

 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά 
ζχκβαζεο. 

 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ 
(10)  εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ηελ Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

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

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα 
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, εέηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ 
άξζξσλ 105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ 
παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ, 1

ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκΫλε ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο 

θαηαθπξσηηθάο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν απφθαζεο. 

 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 
4.3 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα 
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πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.3 Δλζηάζεηο.  
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  

ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο : 

 

α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ .  

 

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

 
 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα    Παξαξηήκαηα ηνπο 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο 

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο  

 
 
Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

6.2 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
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Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

- Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

 

- Σνπ λ.4013/2011 (Α’204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων Σςμβάζεων και 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

 

- Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και 
ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

 

- Σνπ λ.3548/2007 (Α’68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

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

 
 

7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 

8.1 Ζ ππεξεζία-εξγαζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.: 61.03.03, 25.05.09, 
61.93.23) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

8.2 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή κεληαία παξάδνζε ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 200, παξ.4, ζεκείν α) ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

 

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ πξνεγνχκελε 
ηεο δεκνπξαζέαο , δειαδά ζηηο   15/02 /2017  

 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 
πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη 
πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο .  
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Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Τπεξεζίαο. 

 
11.1. Σέηινο ηεο ππεξεζέαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο  είλαη: 

 

«ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΥΛΧΡΙΟΤ & ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΈΣΟΤ 2017» 

 

 
11.2. Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο ηεο ππεξεζέαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 58.666,32 Δπξψ, 
πξν ΦΠΑ 24%.  

 

 
11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
ΟΛΔ ΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία-εξγαζία θπζηθνρεκηθφο θαη κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο 
πνζίκνπ λεξνχ / πξνκήζεηα ρισξίνπ & ρισξίσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο, Γήκνπ Κηιθίο, Έηνπο 
2017. 
Οη ελ ιφγσ αλαιχζεηο κπνξνχλ λα  εθηειεζζνχλ απφ:  
 

- Ιδιωτικό εργαςτιριο που κα διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνο από 

το ΕΤΔ (ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17025) για φυςικοχθμικζσ και 

μικροβιολογικζσ αναλφςεισ ςτο νερό κακϊσ και για δειγματολθψία νερϊν.  

Η προμικεια χλωρίου και χλωρίωςθ του ποςίμου νεροφ ςτα ςθμεία Τδρολθψίασ κακϊσ 

και όλεσ οι δειγματολθψίεσ και τα αναλϊςιμα για τθν μζτρθςθ των παραμζτρων ςτισ ωσ 

άνω περιγραφείςεσ  φυςικοχθμικζσ και μικροβιολογικζσ αναλφςεισ, βαρφνουν το όποιο 

Ανάδοχο (Διαπιςτευμζνο Εργαςτιριο) που κα προκφψει από τθν Δθμοπραςία.  

 

Οη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηηη ηεο ΚΤΑ 2600/01.Δπίζεο ζα παξέρεη ζε εηήζηα βάζε επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, κε νδεγίεο, 
παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε, εμπγίαλζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ λεξνχ. 
 
 

 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθ’ φζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηά δηαδηθαζέα» ηνπ Ϊξζξνπ 264 
θαη 331 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκΫλα 
θαη αξηζκεκΫλα Ϋληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

13.3 Η πξνζθνξΪ δέλεηαη ζε € , ρσξέο ΦΠΑ θαη πεξηιακβΪλεη ην θφζηνο ππεξεζέαο, 
θπζηθνρεκηθφο θαη κηθξνβηνινγηθφο Ϋιεγρνο πνζέκνπ λεξνχ / πξνκάζεηα ρισξένπ & 
ρισξέσζε ζεκεέσλ πδξνιεςέαο, Γάκνπ Κηιθέο, Έηνπο 2017.  

 

13.4 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.6 Γε γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα κΫξνο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 παξ.2. 
λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.1 Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.173,326  € (2% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , 
ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξέο Φ.Π.Α. 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ά ο   ε θ η Ϋ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 
302 ηνπ λ. 4412/2016 .  
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Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
…/ … / 20 17 , εκΫξα ΠΫκπηε. Ώξα ιάμεο ηεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι  ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ( www.deyak.gr ) . 

 
 
 

 
 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ είηε Ζ/Μ έξγσλ ππφ πίεζε θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε 

θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

21.2 Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

21.3 Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 254 θαη ηεο 

παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κόξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Η πιάξσζε ησλ απαηηάζεσλ ησλ Ϊξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξΫπεη λα ηθαλνπνηεέηαη απφ φια 

ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

http://www.deyak.gr/
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Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, 
ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 
25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

 

 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
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εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 

 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζΪξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί 
λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

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

 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε, 

 

(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ  αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 
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4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
 

5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 
κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα 
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

 

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β] Γηα ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα θΪησ ησλ νξέσλ ησλ Ϊξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 
4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα 
ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη 
έρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
(θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθά 
ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔιιΪδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζΪξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 
θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ή, ζηα θξάηε –κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 
φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ Α.3 ηνπ Ϊξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκΫλε 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 22.Β. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  
 
Ιδησηηθφ εξγαζηάξην πνπ ζα δηαζΫηεη ζχζηεκα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο εγθεθξηκΫλν απφ ην ΔΤΓ 

(ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17025) γηα θπζηθνρεκηθΫο θαη κηθξνβηνινγηθΫο αλαιχζεηο 

ζην λεξφ θαζψο θαη γηα δεηγκαηνιεςέα λεξψλ.  

 

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα 
πνπ ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

 

23.5 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ  Έγγξαθα: 

 
ηελ πεξέπησζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα 
επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 
 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 
Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
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ηελ πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξέπησζε Ϊιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

23.6 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 

 
Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ηα αθφινπζα: 
 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  (γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.2 Ο θΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/86, θαηά ην ππφδεηγκα ηεο ππεξεζίαο, πεξί ησλ θξηηεξίσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα, απφ ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνπ λ. 4412/2016 θαη ησλ 
θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληα Οηθνλνκηθνχ θνξέα .   

 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη Οηθνλνκηθνί θνξείο  ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.  

 
 

24.3 Ο  θΪθεινο «Σερληθά πξνζθνξΪ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία 
πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
κειέηεο ηεο ππεξεζίαο (Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.4 Ο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (γ) ηεο παξνχζαο. 

 

24.5 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 

 

 

 
Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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25.1 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζέζηεθε κε 
ηελ αξηζκ. 24/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

25.2 H ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 λ.4412/2016 πξνζθπγήο ζηελ 
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα έλα αθφκα έηνο θαη γηα ην ίδην 
ζπλνιηθά πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηψλ αθνχ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε 
παξφκνηαο ππεξεζίαο ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα Αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26. 

 

 

 
Κηιθέο, … / … / 2017 

 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ   ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc 

  
Ο  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 
 
 

ΠΑΡΑΓΙΟ ΙΧΑΝΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
 

Με ηελ αξηζκφ  …/2017 απφθαζε Γ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-24/31-1-2017. 

 
 

 

ΘΔΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-25/31-1-2017.  

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο ππεξεζίαο - εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΧΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΥΧΡΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΧΝΗ, 

ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΙΧΝ, ΔΣΟΤ 2017». – ΚΑ: 61.93.21, πξνϋπνινγηζκνύ: 20.000,00 € 
πιένλ Φ.Π.Α.  

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

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο - εξγαζίαο κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, 
ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ 
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ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο ζε ππεξεζίεο-εξγαζίεο: 
 
1) ζηελ Δ.Δ.Λ. (ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ) Κηιθέο ηα ιχκαηα ηεο πφιεο ηνπ  
Κηιθίο νδεγνχληαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ζε θξεάηην εηζφδνπ, ζηε 
ζπλέρεηα δηέξρνληαη απφ δχν απηφκαηεο εζράξεο θαη αθνινχζσο νδεγνχληαη ζην 
αληιηνζηάζην εηζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.  
Απφ ην αληιηνζηάζην εηζφδνπ ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζε θξεάηην αεξηδφκελνπ ακκνζπιιέθηε – 
ιηπνζπιιέθηε. ην ζεκείν απηφ εηζέξρνληαη θαη ηα βνζξνιχκαηα απφ ηε κνλάδα 
πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ. ηoλ αεξηδφκελν ακκνζπιιέθηε – ιηπνζπιιέθηε 
ζπγθξαηνχληαη ηα αλφξγαλα ζηεξεά (άκκνο θιπ) θαη ηα επηπιένληα ιίπε.  
Μεηά, ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηνλ κεξηζηή ξνήο Νν1, απ’ φπνπ δηαλέκνληαη ζε δχν (2) 
αλεμάξηεηεο γξακκέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. ην κεξηζηή ξνήο θαηαιήγεη θαη ε 
αλαθπθινθνξία ηεο ιάζπεο απφ ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο. Κάζε γξακκή βηνινγηθήο 
επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ αλαεξφβηα δεμακελή απνθσζθφξσζεο ρσξηζκέλε ζε ηξία (3) 
δηαδνρηθά δηακεξίζκαηα (cascade), ην πξψην απφ ηα νπνία απνηειεί ηε δεμακελή επηινγήο 
κηθξννξγαληζκψλ, αλνμηθή δεμακελή πξναπνληηξνπνίεζεο ρσξηζκέλε ζε δχν (2) δηαδνρηθά 
δηακεξίζκαηα (cascade), δεμακελή επακθνηεξίδνπζαο ιεηηνπξγίαο θαη δεμακελή αεξηζκνχ – 
ληηξνπνίεζεο. ηηο δεμακελέο αεξηζκνχ πξνζδίδεηαη ην απαξαίηεην γηα ηελ βηνκάδα νμπγφλν 
κέζσ δηάρπζεο. 
Απφ ηηο δεμακελέο αεξηζκνχ ην κίγκα ιχκαηα θαη βηνκάδα ηξνθνδνηεί ηνλ κεξηζηή ξνήο Νν2 
ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. Έλα ηκήκα ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ αλαθπθινθνξεί ζηηο δεμακελέο 
πξναπνληηξνπνίεζεο, ελψ ην ππφινηπν νδεγείηαη, ζε δχν (2) θπθιηθέο δεμακελέο ηειηθήο 
(δεπηεξνβάζκηαο) θαζίδεζεο. ηνλ κεξηζηή ξνήο γίλεηαη πξνζζήθε δηαιχκαηνο 
πνιπρισξηνχρνπ αξγηιίνπ (PAC) κε δνζηκεηξηθέο αληιίεο γηα ηελ θαηαθξήκληζε ηνπ 
θσζθφξνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ εμφδνπ.   
ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο γίλεηαη θαζίδεζε ηεο ελεξγνχ ηιχνο, ε νπνία ζπιιέγεηαη ζε θεληξηθφ 
θψλν. Ζ θαζηδάλνπζα ιάζπε αλαθπθινθνξεί ζηελ είζνδν ηνπ κεξηζηή ξνήο Νν1. Έλα ηκήκα 
ηεο θαζηδάλνπζαο ιάζπεο (πεξίζζεηα ιάζπεο) νδεγείηαη ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο. 
Σα επηπιένληα (αθξνί) απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο νδεγνχληαη ζηε 
δεμακελή νκνγελνπνίεζεο ιάζπεο. Σα δηαπγαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα 
δηχιηζεο.  
Ζ κνλάδα δηχιηζεο απνηειείηαη απφ δχν απηνθαζαξηδφκελα θίιηξα δίζθσλ, ζηα νπνία γίλεηαη 
πεξαηηέξσ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ. Σα λεξά έθπιπζεο ησλ θίιηξσλ 
νδεγνχληαη ζην αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ θαη απφ εθεί ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Σα δηπιηζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα απνιχκαλζεο κε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία.  
 Σα απνιπκαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε δεμακελή θαζαξψλ (δεμακελή ηξνθνδνζίαο 
ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο) θαη κεηά ζηελ θιίκαθα κεηαεξηζκνχ, φπνπ εκπινπηίδνληαη κε 
νμπγφλν, ψζηε λα γίλεη επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ εμφδνπ. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα 
δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε. 
Ζ πεξίζζεηα ιάζπεο νδεγείηαη ζηε δεμακελή νκνγελνπνίεζεο ιάζπεο. ηε ζπλέρεηα ε 
πεξίζζεηα ιάζπεο αληιείηαη ζην ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο - αθπδάησζεο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο αλακηρζεί κε δηάιπκα πνιπειεθηξνιχηε. Ζ ιάζπε αθπδαηψλεηαη, αξρηθά κε 
ηε βαξχηεηα θαη θαηφπηλ κε ζπκπίεζε, ζε ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ηνπιάρηζηνλ 20%. Ζ πίηηα 
ιάζπεο απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά δνρεία θαη απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε θνξηεγά απηνθίλεηα. 
Σα ζηξαγγίδηα θαη ηα λεξά έθπιπζεο απφ ηε κεραληθή πάρπλζε θαη αθπδάησζε, κέζσ ηνπ 
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αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ, επηζηξέθνπλ ζην θξεάηην άθημεο ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
2) ζηελ Δ.Δ.Λ. Καζηαληψλ ηα ιχκαηα ησλ εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ νδεγνχληαη κέζσ 
ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ θαη αγσγνχ πξνζαγσγήο ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. ην ελδηάκεζν ηνπ αγσγνχ πξνζαγσγήο θξεάηην ππάξρεη παξάθακςε ησλ 
ιπκάησλ πξνο ην θξεάηην εμφδνπ κέζσ ρεηξνθίλεηνπ ηειεζθνπηθνχ ζπξνθξάγκαηνο, πνπ 
απνκνλψλεη ηελ έμνδν ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζην αληιηνζηάζην. ηελ έμνδν ηνπ αγσγνχ 
πξνζαγσγήο ζην αληιηνζηάζην, ηνπνζεηείηαη θξεάηην ζπγθξάηεζεο άκκνπ, γηα ηελ 
θαηαθξάηεζε ηεο. Απφ ην θξεάηην ζπγθξάηεζεο άκκνπ ηα ιχκαηα εηζέξρνληαη ζηνλ ζάιακν 
ηνπ αληιηνζηαζίνπ. ηνλ ζάιακν είλαη ηνπνζεηεκέλε ειεθηξνθίλεηε αλειθπφκελε 
ρνλδξνεζράξα ηχπνπ θαιαζηνχ γηα ηελ εζράξσζε ησλ εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ.  Απφ ηνλ 
ζάιακν απηφ, ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλν compact ζπγθξφηεκα 
πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ. ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηνπνζεηείηαη 
ειεθηξνκαγλεηηθφο κεηξεηήο παξνρήο, γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξνρήο. ην θξεάηην 
ζπγθξάηεζεο άκκνπ ζα θαηαιήγνπλ βαξπληηθά θαη ηα ζηξαγγίδηα φιεο ηεο κνλάδαο (απφ 
κεραληθή πάρπλζε – αθπδάησζε, πξνεπεμεξγαζία ιπκάησλ, απνρεηεχζεηο ρψξσλ πγηεηλήο 
θαη εξγαζηεξίνπ, εθθελψζεηο κνλάδσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε βηνδίζθνπο, θιπ.). Σν 
πξνθαηαζθεπαζκέλν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη απηφκαηε θπιηλδξηθή 
εζράξα – θνριία, παξάιιειε εθεδξηθή ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα, αεξηδφκελε εμάκκσζε κε 
θνριίεο ζπιινγήο θαη αλχςσζεο άκκνπ θαη ζπιινγήο ιηπψλ. Σα εζραξίζκαηα θαη ε άκκνο ζα 
απνζεθεχνληαη ζε θνηλνχο θάδνπο, ελψ ηα ιίπε απφ ηα θξεάηηα ζπιινγήο ιηπψλ ζα 
νδεγνχληαη αξρηθά ζηε δψλε ζπκπίεζεο ησλ εζραξηζκάησλ θαη απνζεθεχνληαη καδί κε ηα 
εζραξίζκαηα. Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ, είλαη ζηεγαζκέλν ζε θηίξην (θηίξην 
εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο), ζην νπνίν ζπζηεγάδεηαη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηιχνο θαη ν 
ρψξνο ζπιινγήο παξαπξντφλησλ. ε μερσξηζηνχο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ζηεγάδνληαη νη 
θπζεηήξεο εμηζνξξφπεζεο, ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη δνζνκέηξεζεο ρεκηθψλ, ν 
Γεληθφο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο, ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο θαη νη ρψξνη πγηεηλήο, 
εξγαζηεξίνπ θαη ειέγρνπ.  
Απφ ην ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζε δεμακελή 
εμηζνξξφπεζεο, φπνπ γίλεηαη ε νκνγελνπνίεζε ησλ ιπκάησλ. Ζ δεμακελή βξίζθεηαη ζε 
ζπλερή αλάδεπζε κέζσ ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα. Δλαιιαθηηθά, θέξεη ζχζηεκα αεξηζκνχ, γηα 
ηελ κε χπαξμε νζκψλ. Απφ ηε δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζην δηαλνκέα 
ξνήο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. Οη αληιίεο αλχςσζεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε 
κεραλνζηάζην δίπια ζηε δεμακελή εμηζνξξφπεζεο φπσο θαη νη αληιίεο ηξνθνδνζίαο ηεο 
κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο ηιχνο. Πξηλ ηελ είζνδν ζηε βηνινγηθή βαζκίδα γίλεηαη ε 
κέηξεζε ηεο παξνρήο ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξνκαγλεηηθφ κεηξεηή παξνρήο. Απφ ηε 
δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηα ιχκαηα, αλπςψλνληαη πξνο απηνθαζαξηδφκελν θφζθηλν θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζηνλ δηαλνκέα ξνήο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.  Καηαζθεπάδνληαη ηέζζεξηο 
φκνηεο γξακκέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε πεξηζηξεθφκελνπο βηνδίζθνπο, κε δχν ζηάδηα 
επεμεξγαζίαο αλά γξακκή.  Κάζε ζηάδην απηήο ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο 
βηναπνηθνδφκεζεο κέζσ ησλ πεξηζηξεθφκελσλ εκηεκβαπηηζκέλσλ  βηνδίζθσλ. ε απηή ζα 
απνηθνδνκείηαη ην νξγαληθφ θνξηίν ησλ εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ. Οη κνλάδεο ησλ βηνδίζθσλ 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δεμακελέο απφ ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ 
θαιχκκαηα πξνζηαζίαο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαηαζθεπαζκέλα απφ GRP.  Οη αγσγνί 
εθξνήο απφ θάζε γξακκή επεμεξγαζίαο ελψλνληαη ζε θνηλφ αγσγφ ζπιιέθηε πνπ νδεγεί ηα 
ιχκαηα ζε θξεάηην εθξνήο ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. ην θξεάηην γίλεηαη 
πξνζζήθε δηαιχκαηνο πνιπρισξηνχρνπ αξγηιίνπ (PAC), κέζσ δνζηκεηξηθψλ αληιηψλ γηα ηελ 
ρεκηθή θαηαθξήκληζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ θσζθφξνπ. Ο εμνπιηζκφο ηεο ρεκηθήο 
θαηαθξήκληζεο θσζθφξνπ (δνζηκεηξηθέο αληιίεο, δνρείν απνζήθεπζεο) ζηεγάδεηαη ζε 
ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ ελνπνηεκέλνπ θηηξίνπ εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ 
ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο. Απφ ην θξεάηην απηφ ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηελ δεμακελή 
δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο. ηε δεμακελή θαζίδεζεο γίλεηαη θαζίδεζε ηεο ελεξγνχ ηιχνο, ε 
νπνία ζπιιέγεηαη ζην θέληξν ηνπ θεθιηκέλνπ ππζκέλα. Ζ θαζηδάλνπζα ιάζπε νδεγείηαη ζε 
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θξεάηην ζπιινγήο πεξίζζεηαο ηιχνο. ην κεραλνζηάζην 2 δίπια ζην θξεάηην απηφ 
ηνπνζεηείηαη δεχγνο αληιηψλ, κε ηηο νπνίεο ε πεξίζζεηα ηιχο νδεγείηαη ζηε δεμακελή 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηιχνο. Σα επηπιένληα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο 
θαζίδεζεο απνκαθξχλνληαη κέζσ θαλαιηνχ ζπιινγήο θαη θξεαηίνπ κε αληιία, πξνο ηε 
δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηιχνο. Σα δηαπγαζκέλα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ ζε θαλάιη 
θαη νδεγνχληαη ζηε κνλάδα απνιχκαλζεο. ηε κνλάδα απνιχκαλζεο γίλεηαη θαηαζηξνθή 
ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ κε δηάιπκα ρισξίνπ ζε δεμακελή ρισξίσζεο καηαλδξηθήο 
κνξθήο. Σπρφλ ππνιεηκκαηηθφ ριψξην εμνπδεηεξψλεηαη κε πξνζζήθε δηαιχκαηνο 
κεηαδηζεηψδνπο λαηξίνπ ζε αλαδεπφκελν θξεάηην θαηάληε ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο.  Απφ 
ην θξεάηην απνρισξίσζεο ηα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ ζε δεμακελή απνζήθεπζεο θαζαξψλ θαη 
απφ εθεί ζην θξεάηην εθξνήο – δεηγκαηνιεςίαο ηεο απνιχκαλζεο. Απφ ηε δεμακελή 
θαζαξψλ ηξνθνδνηείηαη ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ κέζσ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο δχν 
αληιηψλ. Σν πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ 2. Απφ ην θξεάηην 
εθξνήο – δεηγκαηνιεςίαο ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζην θξεάηην εμφδνπ, φπνπ θαηαιήγνπλ θαη νη 
επηκέξνπο αγσγνί παξάθακςεο απφ ηηο δηάθνξεο κνλάδεο. Απφ ην θξεάηην ηα 
επεμεξγαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη ην παξαθείκελν ξέκα 
«Ξεξάο Βξχζεο». Ζ πεξίζζεηα ιάζπε νδεγείηαη πεξηνδηθά, απφ ην θξεάηην ζπιινγήο, πξνο 
ηελ δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηιχνο. ηε δεμακελή ε πεξίζζεηα ηιχο ζα βξίζθεηαη 
ππφ ζπλερή αλάδεπζε θαη αεξηζκφ. ηε ζπλέρεηα ε πεξίζζεηα ηιχο αληιείηαη ζην ζπγθξφηεκα 
κεραληθήο πάρπλζεο - αθπδάησζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλακηρζεί κε δηάιπκα 
πνιπειεθηξνιχηε, πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κνλάδα ζπλερνχο παξαζθεπήο ηνπ. Σνπνζεηείηαη 
έλα ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο. Ζ αθπδαησκέλε ιάζπε νδεγείηαη ζε 
δίπια ρψξν, θνηλφ θαη γηα ηνπο θάδνπο εζραξηζκάησλ θαη αθπδαησκέλεο άκκνπ, θαη 
θνξηψλεηαη ζε εηδηθφ container θαηάιιεινπ φγθνπ.  Σα ζηξαγγίδηα θαη ηα λεξά έθπιπζεο απφ 
ηε κεραληθή πάρπλζε θαη αθπδάησζε, νδεγνχληαη ζην θξεάηην ζπγθξάηεζεο άκκνπ.  
   
3) ζηελ Δ.Δ.Λ. Κξεζηψλεο ηα ιχκαηα ηνπ Οηθηζκνχ Κξεζηψλε, κέζσ απνρεηεπηηθνχ 
δηθηχνπ, νδεγνχληαη ζην Κεληξηθφ Αληιηνζηάζην Λπκάησλ. Δηζέξρνληαη απφ κηα ζηαζεξή 
ρνλδξνεζράξα (απνκάθξπλζε ησλ ρνλδξνεζραξηζκάησλ), ζην ζάιακν ηνπ Αληιηνζηαζίνπ, 
φπνπ νμπγνλψλνληαη απφ έλαλ θπζεηήξα γηα ηελ απνθπγή δπζνζκηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε 
δχν αληιίεο κεηαθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζηελ Δ.Δ.Λ. Κξεζηψλεο. 
Σα ιχκαηα, αθνχ πεξάζνπλ απφ έλα ηχκπαλν ιαβηξπλζνεηδνχο δηαηνκήο (απνκάθξπλζε 
ιεπηνεζραξηζκάησλ, θαζίδεζε πξσηνβάζκηαο ιάζπεο), εηζέξρνληαη ζηελ δεμακελή 
εμηζνξξφπεζεο. Δθεί κε ηελ ζπλερή αλάδεπζε ηνπο κε ηελ ρξήζε αλακηθηήξα γίλεηαη ε 
νκνγελνπνίεζε ηνπ δηαιχκαηνο ησλ ιπκάησλ (αλαεξφβηα επεμεξγαζία). ηελ ζπλέρεηα 
εηζέξρνληαη ζηελ δεμακελή αεξηζκνχ φπνπ κε ηελ ρξήζε δχν θπζεηήξσλ πνπ παξάγνπλ θαη 
ηξνθνδνηνχλ ηελ δεμακελή κε αέξα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο νμεηδναλαγσγηθέο θαη βηνινγηθέο 
αληηδξάζεηο ψζηε νη αλεπηζχκεηεο ρεκηθέο ελψζεηο θαη ηα κηθξφβηα λα εμνπδεηεξσζνχλ θαη λα 
θαηαζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγάζηκα ψζηε νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπο λα είλαη εληφο ησλ 
πιαηζίσλ ηνπ απνδέθηε ηνπο φπσο απηφο έρεη νξηζζεί απφ ηελ Μ.Π.Δ. (Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ). Με ππεξρείιηζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηελ δεμακελή 
δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο γηα ηελ θαζίδεζε θαη απνκάθξπλζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο  ιάζπεο 
γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (μήξαλζε), κε αληιίεο. Μία πνζφηεηα απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα 
ιάζπε αλαθπθινθνξεί ζηελ είζνδν ηνπ αεξηζκνχ γηα ηελ ζπλερή χπαξμε ελεξγψλ κηθξνβίσλ, 
γηα ηηο εθεί βηνινγηθέο επεμεξγαζίεο. Σα επεμεξγαζκέλα θαη δηαπγαζκέλα ιχκαηα απφ ηελ 
δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο κε θπζηθή ξνή θαη ππεξρείιηζε νδεγνχληαη ζε 
δαηδαιψδε δεμακελή φπνπ γίλεηαη ε ρισξίσζε θαη απνρισξίσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ 
αγσγνχ εμφδνπ, νδεχνπλ πξνο ηνλ απνδέθηε πνπ έρεη νξηζζεί. Ζ δεπηεξνβάζκηα ιάζπε, 
φπσο θαη ε πξσηνβάζκηα ιάζπε, νδεγνχληαη κέζσ αληιηψλ θαη αγσγψλ, γηα πεξαηηέξσ 
μήξαλζε ζε δχν (2) πθηζηάκελεο θιίλεο μήξαλζεο. Σέινο νη θπζεηήξεο θαη ν Ζιεθηξηθφο 
Πίλαθαο βξίζθνληαη ζηεγαζκέλνη ζε θηίξην. 
 
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο Δγθαηαζηάζεηο ησλ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληψλ θαη 
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Κξεζηψλεο, απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο-ππεξεζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
Γεληθή-Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.   
 
Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2017 ζηνλ θάησζη Κ.Α.Γ. : 
 

 Κ.Α.Δ.: 61.93.21 «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΣΩΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΩΝΗ, ΕΕΛ 
ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΕΣΟΤ 2017» και εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςυνολικά ςτο ποςό των 24.800,00€ 
(ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο είλαη ν αθφινπζνο:  
 

 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ  

(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
(επηπιεφλησλ, 
ιπκαηνιάζπεο, 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνχ θιπ), ΔΔΛ 
Κηιθίο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο, 
ΔΔΛ Καζηαληψλ, Έηνπο 
2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.666,66 20.000,00 

  ΤΝΟΛΟ (Αξηζκεηηθψο) :  20.000,00 

(ΟινγξΪθσο):  Δέθνζη ρηιηΪδεο επξψ 

 
Φ.Π.Α. (24%) 
 

        4.800,00 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
(Αξηζκεηηθψο) 

        24.800,00 

 
(ΟινγξΪθσο):  Δέθνζη ηΫζζεξηο ρηιηΪδεο νρηαθφζηα επξψ 
 

 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο αλσηέξσ 
εξγαζίεο-ππεξεζίεο θαη επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηεο 
σο άλσ ππεξεζίαο – εξγαζίαο. 
 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζεο πεξηιεπηηθά 
Τπεξεζίαο-Δξγαζίαο.  
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα 
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο - εξγαζίαο κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

(ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017» 

κε  ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. 
κειέηε 6/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππεξεζία - εξγαζία κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, 
ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), 

ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017» (Δπηζπλάπηεηαη θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  20.000,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.21 (ΔΡΓΑΙΔ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ-ΚΡΗΣΧΝΗ-ΚΑΣΑΝΙΧΝ), ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο - εξγαζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο 

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.21 

(ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ-ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ-ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ), 

ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 
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ηελ κε αλνηθηά δηαδηθαζέα επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία : 

 
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΧΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΧΝΗ, ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΙΧΝ, ΔΣΟΤ 
2017». 

 
Πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00  Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 

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

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  

 

 

 
 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ).  

 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ).  

 

1.6 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 

1.7 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : info@deyak.gr 
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Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

2. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ79 παξ.2λ4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ζη)ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 

ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

 

ζ) ε ηερληθή κειέηε, 

 

 

η)ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 
αλέξρεηαη ζε 5 ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ 
αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ 
αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ 
Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 
άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπηπξφζζεηα πξνζθΫξεηαη ειεχζεξε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ 
ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  …/02/2017, ζηελ ηζηνζειέδα www.deyak.gr.  
Γηα λα ππνβΪιινπλ φκσο πξνζθνξΪ νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξΫπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεΪλ ην Ϋληππν 
ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο , απφ ηα θεληξηθΪ γξαθεέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1

ν
 ρικ. Κηιθέο-Ξεξφβξπζεο, 

T.K. 61100, Κηιθέο, ππεχζπλνο θ. Απνζηνιέδεο Νηθφιανο (Γηπι. Υεκηθφο Μεραληθφο M.Sc) , ηει. 
2341029330 / 2341025053.  

 

 
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

6. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή 
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 
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πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 
 

7. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληα ίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζέα  : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΧΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΥΧΡΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΧΝΗ, ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΙΧΝ, 

ΔΣΟΤ 2017». 
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Καη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηηο …/ 02 / 2017  

 

8. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24,  

 

β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 
θαη 

 

γ) μερσξηζηφ ζθπαγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνπ ην 
αληηιεπηφ επί ποινή αποκλειζμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

Οη ηξεέο  (3 )  μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 
2. 

 

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

 

 

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

 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε 
- χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 

4.3 Παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ θαθΫισλ ΠξνζθνξΪο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  

 
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
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πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ 
θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη 
ν θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο 
Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα 
θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο 
κε ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην 
αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 
ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα 
αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην 
Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  

 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε 
νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.4 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά 
ζχκβαζεο. 

 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ 
(10)  εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ηελ Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

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

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο 
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αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα 
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, εέηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ 
άξζξσλ 105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ 
παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ, 1

ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκΫλε ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο 

θαηαθπξσηηθάο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν απφθαζεο  (ηφπνο θαη ρξφλνο). 

 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 
4.3 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα 
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.4 Δλζηάζεηο. 
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  

ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο : 

 

α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ .  

 

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

 
 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
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2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

11. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

12. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα    
Παξαξηήκαηα ηνπο 

13. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

14. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.3 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

6.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.2. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

- Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

- (Μζχρι τισ 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη 
δημοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου τησ 21 γσ Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τησ 25ησ 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 

- Σνπ λ.4013/2011 (Α’204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων Σςμβάζεων και 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

 

- Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και 
ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

 

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

 

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

 
 

7.6 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 

8.3 Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.: 61.93.21) θαη ππφθεηηαη ζηηο 
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

8.4 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή κεληαία  ηεο ππεξεζίαο, εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ (επηπιεφλησλ, ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηαζηάζεσλ, 
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εμνπιηζκνχ, θιπ), ΔΔΛ Κηιθίο, Κξεζηψλεο, Καζηαληψλ, Έηνπο 2017, γηα δψδεθα (12) κήλεο, 
παξΪδνζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200, παξ.5, ζεκείν α) ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ 
θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

 

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ πξνεγνχκελε 
ηεο δεκνπξαζέαο , δειαδά ζηηο   …/ 02 /2017 

 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 
πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη 
πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο .  

 
 
 
 

 

 
 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Τπεξεζίαο. 

 
11.3. Σέηινο ηεο ππεξεζέαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο  είλαη: 

 

«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΧΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΥΧΡΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΧΝΗ, ΔΔΛ 
ΚΑΣΑΝΙΧΝ, ΔΣΟΤ 2017» 

 

 
11.4. Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο ηεο ππεξεζέαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 20.000,00 Δπξψ, 
πξν ΦΠΑ 24%.  

 

 
11.4 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ - ΚΡΖΣΩΝΖ - ΚΑΣΑΝΗΩΝ  Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ  

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 

Α) τθν Ε.Ε.Λ. (Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων) ΚΙΛΚΙ, προβλζπεται να εκτελοφνται οι κάτωκι 

εργαςίεσ: 

1) Χορτοκόψιμο και κακαριςμόσ φφλλων, κλαδιϊν και λοιπϊν φερτϊν υλικϊν περιβάλλοντοσ χϊρου. 

2) Κακαριςμόσ χϊρου και κυλιόμενων εςχαρϊν Ηuber ςτο Αντλιοςτάςιο Ειςόδου, κακϊσ και των 

αντίςτοιχων κυροφραγμάτων. Γραςαρίςματα, ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα. Πλφςιμο δαπζδου, 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, 

διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

3) Κακαριςμόσ Αντλιοςταςίου Αρχικισ Ανφψωςθσ (Εγκατεςτθμζνων αντλιϊν Flyght (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). 

4) Κακαριςμόσ γζφυρασ Λιποςυλλογισ – Αμμοςυλλογισ(Εγκατεςτθμζνων αντλιϊν Flyght (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). Γραςαρίςματα. 

5) Κακαριςμόσ ςτισ δεξαμενζσ Αναερόβιασ-Αερόβιασ Επεξεργαςίασ(Εγκατεςτθμζνων αναμικτιρων 

Flyght (από τρίχεσ, πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αναμικτιρων (τρίχεσ, πανιά 

κλπ). Κακαριςμόσ δεξαμενϊν περιμετρικά από τρίχεσ, λάςπεσ και άλλα φερτά. 

6) Κακαριςμόσ γεφυρϊν Δευτεροβάκμιασ Κακίηθςθσ(Εγκατεςτθμζνων αντλιϊν Flyght (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). Γραςαρίςματα.  

7) Κακαριςμόσ φίλτρων διφλιςθσ Hydrotech από προςκολλϊμενθ λάςπθ. Κακαριςμόσ δεξαμενισ, 

όπου είναι τοποκετθμζνα τα φίλτρα διφλιςθσ, από διάφορα φερτά, λάςπθ, τρίχεσ κλπ. Ζλεγχοσ 

ιμάντων κίνθςθσ, τυμπάνων φίλτρων διφλιςθσ. Γραςαρίςματα. 

8) Κακαριςμόσ χϊρου, όπου είναι τοποκετθμζνο το πιεςτικό ςυγκρότθμα(αντλίεσ Pedrollo) 

(ςκοφπιςμα, ξαράχνιαςμα κλπ).  

9) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνο το φυγόκεντρο-

Decanter (μθχάνθμα εξαγωγισ λάςπθσ).Κακαριςμόσ μθχανιματοσ παραςκευισ πολυθλεκτρολφτθ. 

Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου, μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ 

(προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων).Ζλεγχοσ 

ιμάντων κίνθςθσ τυμπάνων. 

10) Κακαριςμόσ χϊρου όπου είναι τοποκετθμζνο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεφγοσ). Γραςαρίςματα, 

ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα κλπ. 

11) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνα τα ζξι (6) 

μθχανιματα παραγωγισ αζρα (Φυςθτιρεσ Robuschi). Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου μζςω 

χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ 

και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

12) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνθ θ 

Σαινιοφιλτόπρεςςα Emo (μθχάνθμα εξαγωγισ λάςπθσ). Κακαριςμόσ μθχανιματοσ παραςκευισ 

πολυθλεκτρολφτθ. Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου, μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ 

υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των 

λυμάτων). 

13) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα κλπ) υποδοχισ βοκρολυμάτων, όπου είναι 

τοποκετθμζνα και τα πζντε (5) μθχανιματα παραγωγισ αζρα (Φυςθτιρεσ Robuschi), (τρία (3) για τθν 

Λιποςυλλογι - Αμμοςυλλογι και δφο (2) για τα βοκρολφματα). Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου, 

μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, 

διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

14) Ζλεγχοσ και επίβλεψθ δικτφου ποτίςματοσ περιβάλλοντοσ χϊρου, από τελικι δεξαμενι 

υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των 

λυμάτων). 

15) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ),όπου είναι τοποκετθμζνθ θ UV 

ακτινοβολία (Οίκου Wedeco AG).Πλφςιμο δαπζδου και καναλιϊν όπου είναι τοποκετθμζνεσ οι δζκα 

πζντε λάμπεσ (15) τθσ UV ακτινοβολίασ, μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ 

(προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

16) Κακαριςμόσ χϊρου, όπου είναι τοποκετθμζνο το ςυγκρότθμα Ηuber, διαχωριςμοφ και εξαγωγισ 

χονδρϊν εςχαριςμάτων >6mmκαι άμμου, των βοκρολυμάτων ςτο Αντλιοςτάςιο βοκρολυμάτων 

κακϊσ και του ίδιου του ςυγκροτιματοσ εςωτερικά. Γραςαρίςματα, ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα 
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κλπ. Πλφςιμο δαπζδου μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από 

τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

17) Κακαριςμόσ χϊρου Κτιρίου Διοίκθςθσ, όπου είναι εγκατεςτθμζνα τα Γραφεία, Χθμείο πόςιμου 

νεροφ, Χθμείο λυμάτων, τουαλζτεσ, μπάνια κλπ.(ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, πλφςιμο και 

ςφουγγάριςμα δαπζδου κλπ). 

18) υναρμολόγθςθ – αποςυναρμολόγθςθ και επιςκευι με αναλϊςιμα κυλιόμενων εςχαρϊν Ηuber, 

ςυςτιματοσ κακαριςμοφ εςχαριςμάτων βοκρολυμάτων (ςυγκρότθμα Ηuber διαχωριςμοφ και 

εξαγωγισ χονδρϊν εςχαριςμάτων >6mmκαι άμμου), φίλτρων διφλιςθσ Hydrotech, ςυγκροτιματοσ 

απολφμανςθσ μζςω UV ακτινοβολίασ κτλ. 

 

 

Β) τθν Ε.Ε.Λ. (Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων)  ΚΑΣΑΝΙΩΝ, προβλζπεται να εκτελοφνται οι 

κάτωκι εργαςίεσ: 

1) Χορτοκόψιμο και κακαριςμόσ φφλλων, κλαδιϊν και λοιπϊν φερτϊν υλικϊν περιβάλλοντοσ χϊρου. 

2) Κακαριςμόσ χϊρου ςτο Αντλιοςτάςιο Ειςόδου κακϊσ και των αντίςτοιχων κυροφραγμάτων. 

Γραςαρίςματα, ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ. Πλφςιμο και κακαριςμόσ εςχαρόκαδου χονδρϊν 

εςχαριςμάτων>6mm, μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από 

τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

3) Κακαριςμόσ Αντλιοςταςίου Αρχικισ Ανφψωςθσ (Εγκατεςτθμζνων αντλιϊν Flyght (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). 

4) Κακαριςμόσ ςτθ δεξαμενι Εξιςορρόπθςθσ (Αναερόβια-Αερόβια Επεξεργαςία) (Εγκατεςτθμζνοσ 

αναμικτιρασ Flyght (από τρίχεσ, πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςχοινου ςυγκράτθςθσ αναμικτιρα 

(τρίχεσ, πανιά κλπ). Κακαριςμόσ δεξαμενϊν περιμετρικά από τρίχεσ, λάςπεσ και άλλα φερτά. 

5) Κακαριςμόσ γζφυρασ  Δευτεροβάκμιασ Κακίηθςθσ(Εγκατεςτθμζνθ αντλία Flyght (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινου ςυγκράτθςθσ αντλίασ (τρίχεσ, πανιά κλπ). Γραςαρίςματα.  

6) Κακαριςμόσ Βιοδίςκων από προςκολλϊμενθ λάςπθ, διάφορα φερτά, τρίχεσ κλπ. Ζλεγχοσ 

ρουλεμάν κίνθςθσ τυμπάνων βιοδίςκων. Γραςαρίςματα. 

7) Κακαριςμόσ χϊρου όπου είναι τοποκετθμζνο το πιεςτικό ςυγκρότθμα(αντλίεσ Flyght) (ςκοφπιςμα, 

ξαράχνιαςμα κλπ).  

8) Κακαριςμόσ χϊρου όπου είναι τοποκετθμζνο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεφγοσ). Γραςαρίςματα, 

ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ. 

9) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνα τα δφο (2) 

μθχανιματα παραγωγισ αζρα (Φυςθτιρεσ Robuschi). Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου μζςω 

χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ 

και μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

10) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνθ θ 

Σαινιοφιλτόπρεςςα Emo (μθχάνθμα εξαγωγισ λάςπθσ). Κακαριςμόσ μθχανιματοσ παραςκευισ 

πολυθλεκτρολφτθ. Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου μζςω χριςθσ πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ 

υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των 

λυμάτων). 

11) Ζλεγχοσ και επίβλεψθ δικτφου ποτίςματοσ περιβάλλοντοσ χϊρου από τελικι δεξαμενι 

υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και μικροβιολογικι απολφμανςθ των 

λυμάτων). 

12) Κακαριςμόσ χϊρου όπου είναι τοποκετθμζνο το ςυγκρότθμα Ηuber διαχωριςμοφ και εξαγωγισ 

χονδρϊν εςχαριςμάτων >6mm και άμμου των λυμάτων κακϊσ και του ίδιου του ςυγκροτιματοσ 

εςωτερικά. Γραςαρίςματα, ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ. Πλφςιμο δαπζδου μζςω χριςθσ 
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πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ υπερκάκαρου νεροφ (προζρχεται από τον κακαριςμό, διαφγαςθ και 

μικροβιολογικι απολφμανςθ των λυμάτων). 

13) Κακαριςμόσ από λάςπθ, φφλλα, και άλλα φερτά ςτθν επιφάνεια του λαβυρίνκου χλωρίωςθσ, 

μικροβιολογικισ απολφμανςθσ και εξόδου του υπερκάκαρου νεροφ.  

14) υναρμολόγθςθ – αποςυναρμολόγθςθ και επιςκευι με αναλϊςιμα ςυςτιματοσ κακαριςμοφ 

εςχαριςμάτων λυμάτων (ςυγκρότθμα Ηuber διαχωριςμοφ και εξαγωγισ χονδρϊν εςχαριςμάτων 

>6mmκαι άμμου), βιοδίςκων κλπ. 

15) Κακαριςμόσ χϊρου Κτιρίου Διοίκθςθσ όπου είναι εγκατεςτθμζνα τα Γραφεία, Χθμείο λυμάτων, 

τουαλζτεσ, μπάνια κλπ (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, πλφςιμο και ςφουγγάριςμα δαπζδου κλπ). 

 

 

 

Γ) τθν Ε.Ε.Λ. (Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων)  ΚΡΗΣΩΝΗ προβλζπεται να εκτελοφνται οι 

κάτωκι εργαςίεσ: 

1) Χορτοκόψιμο και κακαριςμόσ φφλλων, κλαδιϊν και λοιπϊν φερτϊν υλικϊν περιβάλλοντοσ χϊρου. 

2) Κακαριςμόσ χϊρου ςτο Αντλιοςτάςιο Ειςόδου(Εγκατεςτθμζνων αντλιϊν Caprari (από τρίχεσ, 

πανιά, λάςπεσ κλπ), αλυςίδων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). Πλφςιμο και κακαριςμόσ 

ςτακερισ εςχάρασ από φερτά αντικείμενα (πανιά, ςίδερα, ξφλα, κλπ) >6mmκακϊσ και του δαπζδου. 

Γραςαρίςματα. 

3) Κακαριςμόσ περιςτρεφόμενου τυμπάνου από φερτά αντικείμενα (πανιά, ςίδερα, ξφλα, κλπ) 

>3mm. Γραςαρίςματα. 

4) Κακαριςμόσ από κακιηάνουςα λάςπθ ειςόδου λαβυρινκοειδοφσ διατομισ. 

5) Κακαριςμόσ ςτθ δεξαμενι Εξιςορρόπθςθσ (Αναερόβια Επεξεργαςία) (Εγκατεςτθμζνοσ 

αναμικτιρασ Flyght (από τρίχεσ, πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινου ςυγκράτθςθσ αναμικτιρα 

(τρίχεσ, πανιά κλπ). Κακαριςμόσ δεξαμενϊν περιμετρικά από τρίχεσ, λάςπεσ και άλλα φερτά. 

6) Κακαριςμόσ ςτθν δεξαμενι αεριςμοφ περιμετρικά από τρίχεσ, λάςπεσ και άλλα φερτά. 

7) Κακαριςμόσ δεξαμενισ Δευτεροβάκμιασ Κακίηθςθσ (εγκατεςτθμζνων αντλιϊν ανακυκλοφορίασ 

Caprari (από τρίχεσ, πανιά, λάςπεσ κλπ), ςυρματόςκοινων ςυγκράτθςθσ αντλιϊν (τρίχεσ, πανιά κλπ). 

8) Κακαριςμόσ από λάςπθ, φφλλα, και άλλα φερτά ςτθν επιφάνεια του λαβυρίνκου χλωρίωςθσ, 

μικροβιολογικισ απολφμανςθσ και εξόδου του υπερκάκαρου νεροφ.  

9) Κακαριςμόσ χϊρου (ξαραχνιάςματα, ςκουπίςματα, κλπ), όπου είναι τοποκετθμζνα τα δφο (2) 

μθχανιματα παραγωγισ αζρα (Φυςθτιρεσ Robuschi). Γραςαρίςματα. Πλφςιμο δαπζδου. 

10) Κακαριςμόσ κλινϊν ξιρανςθσ κακϊσ και κρουνϊν εξαγωγισ προσ τισ κλίνεσ ξιρανςθσ μζςω 

αντλιϊν τθσ κακιηάνουςασ λάςπθσ. 

 

 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη φζνη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΓΔΜΖ ζηνπο θάησζη  Κ.Α.Γ.: 
61.93.21 
 

1. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ.  
2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ.  
3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΤΣΩΝ.  

 
 
 
 

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο έξγνπ, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθ’ φζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.7 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηά δηαδηθαζέα» ηνπ Ϊξζξνπ 264 
ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκΫλα θαη αξηζκεκΫλα Ϋληππα 
πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

13.8 Η πξνζθνξΪ δέλεηαη ζε € , ρσξέο ΦΠΑ θαη πεξηιακβΪλεη ην θφζηνο ππεξεζέαο, 
εξγαζέεο θαζαξηζκνχ (επηπιεφλησλ, ιπκαηνιΪζπεο, πεξηβΪιινληνο ρψξνπ, 
εγθαηαζηΪζεσλ, εμνπιηζκνχ θιπ),  ΔΔΛ Κηιθέο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο, ΔΔΛ Καζηαληψλ, Έηνπο 
2017.  

 

13.9 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.10 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.11 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκά), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 παξ.2. 
λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.2 ΓΔΝ πξνβιΫπεηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 
παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο . 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο  ΓΔΝ απαηηεέηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016. 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ά ο   ε θ η Ϋ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
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θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
… / 02 /2 01 7 , εκΫξα ……... Ώξα ιάμεο ηεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Σ Ρ Ι Χ Ν  ( 3 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ( www.deyak.gr ). 

 
 
 

 

 
 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο 
Δ.Δ., ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / G.P.A. ), 
ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ ηελ έδξα 
ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 
Η πιάξσζε ησλ απαηηάζεσλ ησλ Ϊξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξΫπεη λα ηθαλνπνηεέηαη απφ φια 

ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

2. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, 
ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 
25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

 

 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 

4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 

 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
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5. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζΪξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί 
λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

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

 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε, 

 

(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ  αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
 
 
 

7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 
κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
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ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα 
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

 

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.7 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β] Γηα ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα θΪησ ησλ νξέσλ ησλ Ϊξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 
4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

 

 

 

23.8 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.9 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα 
ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 
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(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη 
έρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
(θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθά 
ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔιιΪδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζΪξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 
θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ή, ζηα θξάηε –κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 
φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ Α.3 ηνπ Ϊξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκΫλε 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

 

23.10 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 22.Β. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  

 

1. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ. 
2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ. 
3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΤΣΩΝ. 

 

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα 
πνπ ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

Για όλεσ τισ ανωτζρω αναφερκείςεσ υπθρεςίεσ-εργαςίεσ ο Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ να προςκομίςει τα κάτωκι: 

 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, ότι ζλαβε γνϊςθ για όλεσ τισ ανωτζρω αναφερκείςεσ υπθρεςίεσ-

εργαςίεσ και ότι δφναται να τισ εκτελζςει όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Γενικι-Ειδικι υγγραφι 

Τποχρεϊςεων. 

2) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, ότι τα όποια μθχανιματα, εξαρτιματα, αναλϊςιμα αυτϊν 

(χορτοκοπτικά, τςουγκράνεσ, φτυάρια, γραςαδόροι, κλειδιά πάςθσ φφςεωσ, ςφυριά, πριόνια κλπ), είναι 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τουσ, βαρφνουν τον Ανάδοχο και ότι δφναται θ χριςθ αντιςτοίχων  

μθχανθμάτων, εξαρτθμάτων, από τθν Αποκικθ τθσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ εφόςον είναι διακζςιμα, αλλά ο 

Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ για τθν αποκατάςταςθ των όποιων προβλθμάτων μθχανολογικϊν, 

θλεκτρολογικϊν κλπ προκφψουν από τθν χριςθ τουσ. 

 

 

23.11 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ  Έγγξαθα: 
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ηελ πεξέπησζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα 
επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 
 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 
Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξέπησζε Ϊιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

23.12 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 
 

Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

24.6 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ηα αθφινπζα: 
 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  (γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.7 Ο θΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο 
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληα Οηθνλνκηθνχ θνξέα .  

 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη Οηθνλνκηθνί θνξείο  ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.  

 
 

24.8 Ο  θΪθεινο «Σερληθά πξνζθνξΪ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία 
πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
κειέηεο ηεο ππεξεζίαο (Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.9 Ο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (γ) ηεο παξνχζαο. 

 

24.10 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 
Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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25.3 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζέζηεθε κε 
ηελ αξηζκ. …/02/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

25.4 H ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 263 & 269 λ.4412/2016 πξνζθπγήο ζηελ 
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα έλα αθφκα έηνο θαη γηα ην ίδην 
ζπλνιηθά πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηψλ αθνχ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε 
παξφκνηαο ππεξεζίαο ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα Αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 263. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-25/31-1-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-26/31-1-2017.  

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο ππεξεζίαο – εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΧΝ, ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΠΡΟΦΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΦΔΡΣΧΝ 
ΑΠΟ ΣΙ ΚΛΙΝΔ ΓΙΤΛΙΗ, ΣΗΝ ΔΔΛ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΜΔ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ)) Γ.Γ. ΓΡΟΑΣΟΤ, Γ.Δ. ΓΟΙΡΑΝΗ, ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017». – ΚΑ: 61.93.22, πξνϋπνινγηζκνύ: 15.000,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α.  
 
 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ 
ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο - 

εξγαζίαο κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΥΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ 
ΦΔΟΡΥΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ 

ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ)) Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, 
ΔΡΝΠ 2017», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
ζε ππεξεζίεο-εξγαζίεο ζηελ Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Γ.Γ. Γξνζάηνπ, 
ζηελ νπνία ηα ιχκαηα απφ ηνπο Οηθηζκνχο Γξνζάην θαη Κνξπθήο,  κέζα απφ ηνλ θεληξηθφ 
αγσγφ πξνζαγσγήο, νδεγνχληαη ζηελ Μνλάδα Πξνεπεμεξγαζίαο (δεμακελή πξναπνζήθεπζεο-
παξάθακςεο-ππεξρείιηζεο, φπνπ θαζηδάλεη ε ιάζπε (απνκαθξχλεηαη ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο 
θαζίδεζεο), ηα ρνλδξνεζραξίζκαηα (ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξχλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο) θαη 
κεηξείηαη ε εηζεξρφκελε παξνρή ιπκάησλ). 
ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ πιήξε θαζίδεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηα ιχκαηα ιάζπεο, ππάξρεη ε 
Πξνθαζίδεζε (Σξηζάιακε δεμακελή επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ θαζίδεζε ηεο ιάζπεο 
(απνκαθξχλεηαη κέζσ ηξηψλ (κία γηα θάζε δεμακελή) αληιηψλ  ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο 
θαζίδεζεο) θαη ην αληιηνζηάζην, ζην νπνίν κέζσ δχν (2) αληιηψλ νδεγνχληαη ζηηο θιίλεο 
πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο). 
ηηο Κιίλεο Πξσηνβάζκηαο  (δχν (2) ηεκάρηα) Δπεμεξγαζίαο (δηχιηζεο), ηα ιχκαηα θαζαξίδνπλ 
θαη δηαπγάδνπλ ζε πξψην βαζκφ, πεξλψληαο απφ δηάθνξα ζηξψκαηα θαηαιιήινπ πάρνπο 
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(άκκνο, ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ελεξγφο άλζξαθαο, κηθξήο δηαηνκήο ραιίθη, κεγάιεο δηαηνκήο 
ραιίθη, θιπ) θαη κέζσ θξεαηίνπ (δχν (2) ηεκάρηα) νδεχνπλ ζε ελδηάκεζν αληιηνζηάζην θαη ζηε 
ζπλέρεηα κέζσ αληιηψλ απφ απηφ  ζηηο θιίλεο δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο (δηχιηζεο).  
ηηο Κιίλεο Γεπηεξνβάζκηαο  (έλα (1) ηεκάρην ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν επηκέξνπο) 
Δπεμεξγαζίαο (δηχιηζεο), ηα ιχκαηα θαζαξίδνπλ ζε δεχηεξν βαζκφ πεξλψληαο απφ δηάθνξα 
ζηξψκαηα θαηαιιήινπ πάρνπο (άκκνο, ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ελεξγφο άλζξαθαο, κηθξήο δηαηνκήο 
ραιίθη, κεγάιεο δηαηνκήο ραιίθη, θιπ) θαη κέζσ θξεαηίνπ (δχν (2) ηεκάρηα) νδεχνπλ κε θπζηθή 
ξνή ζε παξαθείκελν θαλάιη απφ ην νπνίν είηε θαηεπζχλνληαη ζην Ρέκα Γντξάλε είηε ζηε ιίκλε 
σξίκαλζεο. 
ηε Λίκλε Ωξίκαλζεο ηα θαζαξηζκέλα θαη δηαπγαζκέλα ιχκαηα ζπιιέγνληαη θαη ππεξρεηιίδνπλ 
ζην ίδην Ρέκα Γντξάλε.  
Δπίζεο ππάξρνπλ ηα βνεζεηηθά έξγα ππνδνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο (Οδνπνηία (ραιηθφζηξσζε), 
Πεξίθξαμε (ζπξκαηφπιεγκα), Δμσηεξηθφο Φσηηζκφο (κεηαιιηθνί θίνλεο εζσηεξηθά θαη 
πεξηκεηξηθά θσηηζκνχ), Ύδξεπζε (λεξφ απφ πεξηγξαθέλ ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ην νπνίν 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ θαη δηαχγαζε ησλ ιπκάησλ γηα άξδεπζε θαη λεξφ απφ δίθηπν 
χδξεπζεο Οηθηζκνχ Γξνζάηνπ).  
Σέινο ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηιακβάλεη γθαδφλ πέξημ ηνπ αξρηθνχ θαη 
ελδηάκεζνπ αληιηνζηαζίνπ, ησλ θιηλψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ηεο 
ιίκλεο σξίκαλζεο θαη ηεο θιίλεο πξσηνβάζκηαο ιάζπεο. Πεξηκεηξηθά ππάξρεη δελδξνθχηεπζε. 
ηηο θιίλεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο θαη ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο 
ιάζπεο ππάξρεη θχηεπζε θαιακψλσλ (θαιάκηα). 
 
Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Γ.Γ Γξνζάηνπ, 
Γ.Δ. Γνηξάλεο, Γήκνπ Κηιθίο, απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο-ππεξεζίεο φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Γεληθή-Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 
 
  Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο-εξγαζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2017 ζηνλ θάησζη Κ.Α.Γ. : 

 Κ.Α.Δ.: 61.93.22 «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ ΜΕ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΔΡΟΑΣΟΤ, ΕΣΟΤ 2017» και εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςυνολικά ςτο ποςό των 18.600,00€ 
(ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο είλαη ν αθφινπζνο:  
 
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ  

(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Δξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, 
αθαίξεζε ζαπξφθπησλ θαη 
ινηπψλ θεξηψλ  απφ ηηο θιίλεο 
δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ κε θπζηθά ζπζηήκαηα 
(θαιάκηα)) Γ.Γ Γξνζάηνπ, Γ.Δ. 
Γντξάλεο,  Γήκνπ Κηιθίο,  Έηνπο 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.250,00 15.000,00 
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2017 

  ΤΝΟΛΟ (Αξηζκεηηθψο) :  15.000,00 

(ΟινγξΪθσο):  ΓΫθα πΫληε ρηιηΪδεο επξψ 

 Φ.Π.Α. (24%)           3.600,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Αξηζκεηηθψο)         18.600,00 

(ΟινγξΪθσο):  ΓΫθα νρηψ ρηιηΪδεο εμαθφζηα  επξψ 

 

Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο κε ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο αλσηέξσ 
εξγαζίεο-ππεξεζίεο θαη επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηεο 

σο άλσ ππεξεζίαο – εξγαζίαο. 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζεο πεξηιεπηηθά 
Τπεξεζίαο.  

 

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

Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο - εξγαζίαο κε ηίηιν : ««ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ 

ΘΑΙΑΚΗΥΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΦΔΟΡΥΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ 
ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ)) Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 
2017» κε  ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. 
κειέηε 7/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππεξεζία - εξγαζία κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΥΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ 

ΠΑΞΟΝΦΡΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΦΔΟΡΥΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ 
(ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ)) Γ.Γ. 

ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017» (Δπηζπλάπηεηαη θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  15.000,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.22 (ΔΡΓΑΙΔ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΔΛ ΜΔ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΡΟΑΣΟΤ), 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο - εξγαζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο 

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.22 

(ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΟΝΠΑΡΝ), 

ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

 

 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΠΗΡΔΙΑ : 

«ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΧΝ, 
ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΠΡΟΦΤΣΧΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΧΝ ΦΔΡΣΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΛΙΝΔ 
ΓΙΤΛΙΗ, ΣΗΝ ΔΔΛ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΜΔ 
ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))  
Γ.Γ. ΓΡΟΑΣΟΤ, Γ.Δ. ΓΟΙΡΑΝΗ, 
ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017» 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε αλνηθηά δηαδηθαζέα επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία : 

 
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΧΝ, ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΠΡΟΦΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΦΔΡΣΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΛΙΝΔ ΓΙΤΛΙΗ, 

ΣΗΝ ΔΔΛ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ)) Γ.Γ. 
ΓΡΟΑΣΟΤ, Γ.Δ. ΓΟΙΡΑΝΗ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017». 

 
Πξνυπνινγηζκνχ 18.600,00  Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Άξζξν 29 ηεο 
νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε)  

β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο      θαη 

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  

 

 

 
 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.3 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ , ( 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : info@deyak.gr 
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1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

1.8 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  

 

1.9 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ   

 

 
Άξζξν2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

3. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ79 παξ.2λ4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ζη)ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 

ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

 

ζ) ε ηερληθή κειέηε, 

 

 

η)ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ 
ησλ αλσηέξσ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 
5 ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα 
θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην 
δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία 
κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε 
γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπηπξφζζεηα πξνζθΫξεηαη ειεχζεξε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη 
δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  XXXXXXX, ζηελ ηζηνζειέδα 
www.deyak.gr.  
Γηα λα ππνβΪιινπλ φκσο πξνζθνξΪ νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξΫπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεΪλ ην Ϋληππν ηεο 
Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο , απφ ηα θεληξηθΪ γξαθεέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1

ν
 ρικ. Κηιθέο-Ξεξφβξπζεο, T.K. 61100, 

Κηιθέο, ππεχζπλνο θ. Απνζηνιέδεο Νηθφιανο (Γηπι. Υεκηθφο Μεραληθφο M.Sc) , ηει. 2341029330 / 2341025053.  
 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark13
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark17
http://www.deyak.gr/


 

64 

 

 
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

11. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο 
ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 
 

12. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζέα  : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΧΝ, ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΠΡΟΦΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΦΔΡΣΧΝ ΑΠΟ 
ΣΙ ΚΛΙΝΔ ΓΙΤΛΙΗ, ΣΗΝ ΔΔΛ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

(ΚΑΛΑΜΙΑ)) Γ.Γ. ΓΡΟΑΣΟΤ, Γ.Δ. ΓΟΙΡΑΝΗ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017». 
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Καη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηηο …/ 02 / 2017  

 

13. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24,  

 

β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 θαη 

 

γ) μερσξηζηφ ζθπαγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνπ ην 
αληηιεπηφ επί ποινή αποκλειζμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

Οη ηξεέο  (3 )  μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 

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

 

 

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

 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε - 
χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 

4.5 Παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ θαθΫισλ ΠξνζθνξΪο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  
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α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ 
ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη 
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη 
νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο κε ην 
πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 
κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε 
νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα αμηνιφγεζε ησλ 
Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  

 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε νπνία θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.6 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά ζχκβαζεο. 

 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  εκεξψλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 
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Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

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

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε 
ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, εέηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο 
πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, 1

ν
 ρικ. Κηιθίο-

Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκΫλε ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο θαηαθπξσηηθάο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ 
αλΪδνρν απφθαζεο  (ηφπνο θαη ρξφλνο). 

 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 
παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε 
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.5 Δλζηάζεηο. 
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  

ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, 
σο εμήο : 

 

α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

 

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

 
 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 
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1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

15. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

16. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα    
Παξαξηήκαηα ηνπο 

17. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

18. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ 
 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.5 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

6.6 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.3. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

- Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

- (Μζχρι τισ 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη δημοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τησ 21 
γσ Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L76), 
όπωσ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τησ 11ησ Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 

- Σνπ λ.4013/2011 (Α’204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων Σςμβάζεων και Κενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

 

- Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και 
ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

 

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

 

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

 
 

7.8 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο 
θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή 
εθδνζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 

8.5 Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.: 61.93.22 ) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % 
ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 
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8.6 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή κεληαία  ηεο ππεξεζίαο, εξγαζίεο θνπήο 
θαιακηψλ, αθαίξεζε ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ ηηο θιίλεο δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ κε θπζηθά ζπζηήκαηα (θαιάκηα)) Γ.Γ. Γξνζάηνπ, Γ.Δ. 
Γντξάλεο,  Γήκνπ Κηιθίο, Έηνπο 2017, παξΪδνζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200, παξ.4, ζεκείν α) ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 
νξίδεη.   

 

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
δεκνπξαζέαο , δειαδά ζηηο   …/ 02 / 2017  

 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε 
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο 
ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο .  

 
 
 
 
 

 
 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Τπεξεζίαο. 

 
11.5. Σέηινο ηεο ππεξεζέαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο  είλαη: 

 

«ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΧΝ, ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΠΡΟΦΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΦΔΡΣΧΝ ΑΠΟ ΣΙ 
ΚΛΙΝΔ ΓΙΤΛΙΗ, ΣΗΝ ΔΔΛ (ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΤΙΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ)) Γ.Γ. ΓΡΟΑΣΟΤ, Γ.Δ. ΓΟΙΡΑΝΗ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017» 
 

 
11.6. Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο ηεο ππεξεζέαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 15.000,00 Δπξψ, πξν 
ΦΠΑ 24%.  

 

 
11.5 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ) 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 
ηελ Δ.Δ.Λ. (ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ) Γ.Γ. ΓξνζΪηνπ, ηα ιχκαηα απφ ηνπο Οηθηζκνχο Γξνζάην 
θαη θαη επέθηαζε Κνξπθήο,  κέζα απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ πξνζαγσγήο, νδεγνχληαη ζηελ Μνλάδα 
Πξνεπεμεξγαζίαο (δεμακελή πξναπνζήθεπζεο-παξάθακςεο-ππεξρείιηζεο, φπνπ θαζηδάλεη ε ιάζπε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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(απνκαθξχλεηαη ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο), ηα ρνλδξνεζραξίζκαηα (ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξχλνληαη 
ζε εηδηθνχο θάδνπο) θαη κεηξείηαη ε εηζεξρφκελε παξνρή ιπκάησλ). 
ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ πιήξε θαζίδεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηα ιχκαηα ιάζπεο, ππάξρεη ε Πξνθαζίδεζε (Σξηζάιακε 
δεμακελή επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ θαζίδεζε ηεο ιάζπεο (απνκαθξχλεηαη κέζσ ηξηψλ (κία γηα θάζε 
δεμακελή) αληιηψλ  ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο) θαη ην αληιηνζηάζην, ζην νπνίν κέζσ δχν (2) αληιηψλ 
νδεγνχληαη ζηηο θιίλεο πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο). 
ηηο Κιίλεο Πξσηνβάζκηαο  (δχν (2) ηεκάρηα) Δπεμεξγαζίαο (δηχιηζεο), ηα ιχκαηα θαζαξίδνπλ θαη δηαπγάδνπλ ζε 
πξψην βαζκφ, πεξλψληαο απφ δηάθνξα ζηξψκαηα θαηαιιήινπ πάρνπο (άκκνο, ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ελεξγφο 
άλζξαθαο, κηθξήο δηαηνκήο ραιίθη, κεγάιεο δηαηνκήο ραιίθη, θιπ) θαη κέζσ θξεαηίνπ (δχν (2) ηεκάρηα) νδεχνπλ ζε 
ελδηάκεζν αληιηνζηάζην θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ αληιηψλ απφ απηφ  ζηηο θιίλεο δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο 
(δηχιηζεο).  
ηηο Κιίλεο Γεπηεξνβάζκηαο  (έλα (1) ηεκάρην ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν επηκέξνπο) Δπεμεξγαζίαο (δηχιηζεο), 
ηα ιχκαηα θαζαξίδνπλ ζε δεχηεξν βαζκφ πεξλψληαο απφ δηάθνξα ζηξψκαηα θαηαιιήινπ πάρνπο (άκκνο, 
ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ελεξγφο άλζξαθαο, κηθξήο δηαηνκήο ραιίθη, κεγάιεο δηαηνκήο ραιίθη, θιπ) θαη κέζσ θξεαηίνπ 
(δχν (2) ηεκάρηα) νδεχνπλ κε θπζηθή ξνή ζε παξαθείκελν θαλάιη απφ ην νπνίν είηε θαηεπζχλνληαη ζην Ρέκα 
Γντξάλε είηε ζηε ιίκλε σξίκαλζεο. 
ηε Λίκλε Ωξίκαλζεο ηα θαζαξηζκέλα θαη δηαπγαζκέλα ιχκαηα ζπιιέγνληαη θαη ππεξρεηιίδνπλ ζην ίδην Ρέκα 
Γντξάλε.  
Σέινο ππάξρνπλ ηα βνεζεηηθά έξγα ππνδνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο (Οδνπνηία (ραιηθφζηξσζε), Πεξίθξαμε 
(ζπξκαηφπιεγκα), Δμσηεξηθφο Φσηηζκφο (κεηαιιηθνί θίνλεο εζσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά θσηηζκνχ), Ύδξεπζε (λεξφ 
απφ πεξηγξαθέλ ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ θαη δηαχγαζε ησλ ιπκάησλ γηα 
άξδεπζε θαη λεξφ απφ δίθηπν χδξεπζεο Οηθηζκνχ Γξνζάηνπ).  
Σέινο ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηιακβάλεη γθαδφλ πέξημ ηνπ αξρηθνχ θαη ελδηάκεζνπ 
αληιηνζηαζίνπ, ησλ θιηλψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ηεο ιίκλεο σξίκαλζεο θαη ηεο θιίλεο 
πξσηνβάζκηαο ιάζπεο. Πεξηκεηξηθά ππάξρεη δελδξνθχηεπζε. ηηο θιίλεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
επεμεξγαζίαο θαη ζηελ θιίλε πξσηνβάζκηαο ιάζπεο ππάξρεη θχηεπζε θαιακψλσλ (θαιάκηα). 
 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη φζνη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΓΔΜΖ ζηνπο θάησζη  Κ.Α.Γ.: 

 

4. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ.   
5. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ.   
6. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΤΣΩΝ.   

 
 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο έξγνπ, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’ φζνλ 

ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.12 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηά δηαδηθαζέα» ηνπ Ϊξζξνπ 264 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκΫλα θαη αξηζκεκΫλα Ϋληππα πνπ 
ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

13.13 Η πξνζθνξΪ δέλεηαη ζε € , ρσξέο ΦΠΑ θαη πεξηιακβΪλεη ην θφζηνο ππεξεζέαο, εξγαζέεο 
θνπάο θαιακηψλ, αθαέξεζε ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ ηηο θιέλεο δηχιηζεο, ζηελ 
Δ.Δ.Λ. (ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ κε θπζηθΪ ζπζηάκαηα (θαιΪκηα)) Γ.Γ. ΓξνζΪηνπ, 
Γ.Δ. ΓντξΪλεο,  Γάκνπ Κηιθέο, Έηνπο 2017.  

 

13.14 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.15 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.16 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκά), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 παξ.2. 
λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.3 ΓΔΝ πξνβιΫπεηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο . 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο  ΓΔΝ απαηηεέηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016. 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ά ο   ε θ η Ϋ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε … / 02 /  20 17 , 
εκΫξα ………... Ώξα ιάμεο ηεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι  ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ( www.deyak.gr ). 

 
 
 

 

 
 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., ησλ 
ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / G.P.A. ), ηνπ  
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 
Η πιάξσζε ησλ απαηηάζεσλ ησλ Ϊξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξΫπεη λα ηθαλνπνηεέηαη απφ φια ηα 

κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

3. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 Ηνπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 
25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο 
–πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 

6. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 

 

7. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζΪξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 



 

73 

 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

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

 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 

(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ  
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
 
 
 

9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 κπνξεί 
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 
πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν 
ηζρχεη ε απφθαζε. 

 

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.13 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β] Γηα ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα θΪησ ησλ νξέσλ ησλ Ϊξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, 
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

 

 

 

23.14 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.15 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθά 
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔιιΪδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζΪξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3 
(β) ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε 
–κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ Α.3 ηνπ Ϊξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκΫλε ππεχζπλε 
δάισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

23.16 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 22.Β. 
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(α) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  

 
 

1. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ.   
2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ.   
3. ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΤΣΩΝ.   

 

 

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο ππεξεζίεο-εξγαζίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππφρξενο λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη: 
 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, ότι ζλαβε γνϊςθ για όλεσ τισ ανωτζρω αναφερκείςεσ υπθρεςίεσ-
εργαςίεσ και ότι δφναται να τισ εκτελζςει όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Γενικι-Ειδικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, ότι τα όποια μθχανιματα, εξαρτιματα, αναλϊςιμα αυτϊν 
(χορτοκοπτικά, τςουγκράνεσ, φτυάρια, γραςαδόροι, κλειδιά πάςθσ φφςεωσ, ςφυριά, πριόνια κλπ), είναι 
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τουσ, βαρφνουν τον Ανάδοχο και ότι δφναται θ χριςθ αντιςτοίχων  
μθχανθμάτων, εξαρτθμάτων, από τθν Αποκικθ τθσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ εφόςον είναι διακζςιμα, αλλά ο 
Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ για τθν αποκατάςταςθ των όποιων προβλθμάτων μθχανολογικϊν, 
θλεκτρολογικϊν κλπ προκφψουν από τθν χριςθ τουσ. 

 

 

23.17 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ  Έγγξαθα: 

 
ηελ πεξέπησζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 
 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξέπησζε Ϊιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

23.18 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 

 
 
 

Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

24.11 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αθφινπζα: 
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(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  (γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.12 Ο θΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/86, θαηά ην ππφδεηγκα ηεο ππεξεζίαο, πεξί ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ θνξέα, απφ ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνπ λ. 4412/2016 θαη ησλ θξηηεξίσλ 
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληα Οηθνλνκηθνχ θνξέα .  

 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη Οηθνλνκηθνί θνξείο  ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.  

 
 

24.13 Ο  θΪθεινο «Σερληθά πξνζθνξΪ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία 
πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο 
ππεξεζίαο (Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.14 Ο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (γ) ηεο παξνχζαο. 

 

24.15 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, 
ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 

 

 

 

 
Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
25.5 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζέζηεθε κε ηελ 

αξηζ. …/02/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
25.6 H ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 263 & 269 λ.4412/2016 πξνζθπγήο ζηελ 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα έλα αθφκα έηνο θαη γηα ην ίδην ζπλνιηθά 
πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηψλ αθνχ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε παξφκνηαο ππεξεζίαο 
ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα Αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 263. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-26/31-1-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 10Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-27/31-1-2017. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Οξηζκόο επηηξνπώλ δηαγσληζκνύ θαη επηηξνπώλ παξαιαβήο έηνπο 2017. 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ 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 ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ζπληάρζεθε 

κεηά απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ρ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΘΔΜΑ: πγθξόηεζε Δπηηξνπώλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ έξγσλ πξνκεζεηώλ – 

ππεξεζηώλ-εξγαζηώλ θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ-εξγαζηώλ έηνπο 
2017. 

 
Πχκθσλα κε : 

 
1. ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: 

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

2. ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016: 

«Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο 

(Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ 
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θ.ιπ.)». 

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έγηλε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε 
ζπλέρεηα  

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζήκεξα Γεπηέξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη 
ώξα10:00 π.µ., νη παξαθάησ παξεπξηζθφκελνη: 

1. Ζιίαο Αβξακίδεο Σεκηθφο Κεραληθφο Γεληθφο Γηεπζπληήο ΓΔΑ Θηιθίο. 

2. Ησάλλεο Ξαξαγηφο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, πξντζηάκελνο ηερληθήο ππεξεζίαο 
3. Ληθφιανο Απνζηνιίδεο   Σεκηθφο Κεραληθφο 

Μεθηλήζακε ηελ ζπλεδξίαζε ζχκθσλα µε  ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011 θαη ηελ 
πξση.∆ΗΠΘΞΝ/Φ18/νηθ.21.508/4-11-2011,απφθαζε ηνπ πνπξγνχ δηνηθεηηθήο 
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή 
δεµφζηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Ξξνκεζεηψλ.  
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Νη παξαπάλσ αλαθεξκέλνη ππάιιεινη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
Ξξντζηακέλνπ Ρερληθήο πεξεζίαο κε Α.Ξ.:139/24-1-2017, ε νπνία λνµίµσο αλαξηήζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή παξαπάλσ αλαθεξφκελε 
λνµνζεζία, πξνρψξεζαλ µε ηελ ζεηξά ζηα παξαθάησ:  

1.Ξξνεηνηκαζία ηεο θιήξσζεο µε ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλχκσλ επί 

νκνηφκνξθσλ ηεµαρίσλ, ηππνπνηεκέλνπ αδηαθαλνχο ράξηνπ, φισλ ησλ 
ππαιιήισλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ πιεξνχλ ηηο λφµηµεο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα. 

2. Ρα αλσηέξσ νκνηφκνξθα ηεµάρηα ράξηνπ δηπιψζεθαλ νκνηφκνξθα ζε κέγεζνο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ εληφο αδηαθαλνχο επξχρσξεο ζαθνχιαο. 

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

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

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

4.Ζ θιήξσζε ησλ ηξηψλ(3) ηαθηηθώλ µειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ πνπ έγηλε µε ηελ 

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

Ρα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο:  

 
 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΙΗΘΥΛ) 
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ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

2 Μαθνπζηφπνπινο Γεψξγηνο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ - ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ (αποσυπάγιση και αξιολόγηση 
πποσυοπών, κπίση των αποτελεσμάτων), ε ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε ππνβνιή ησλ ινηπψλ γλσκνδνηήζεσλ 
πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

5.Ζ θιήξσζε ησλ ηξηψλ(3) ηαθηηθώλ µειώλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ Γηαγσληζκώλ πνπ 

έγηλε µε ηελ επηινγή επηµέξνπο θιήξσλ φπσο έρεη πεξηγξαθηεί παξαπάλσ αλέδεημε θαηά ζεηξά 

θιήξσζεο ηα παξαθάησ ηξία (3)ηαθηηθά µέιε: 

Ρα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο:  
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

2 Μαθνπζηφπνπινο Γεψξγηνο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ - ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
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2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο  είλαη ε γλσκνδφηεζε γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Λ.4412/2016 ελζηάζεηο 

θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (παξ. 1, άξζξν 221 ηνπ 
Λ.4412/2016). 

 

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

 

  Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ  

 

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), 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεµφζηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηηο 
Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ Γηαγσληζκψλ έηνπο 2017. 

Νξίδεη ηηο παξαθάησ επηηξνπέο: 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-221-n-4412-16-organa-dienergeias-diadikasion-synapsis-dimosion-symvaseon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-221-n-4412-16-organa-dienergeias-diadikasion-synapsis-dimosion-symvaseon.html
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1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 
(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΙΗΘΥΛ) 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

2 Μαθνπζηφπνπινο Γεψξγηνο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ - ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Ρξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θαξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα 
ΓΔ πάιιεινο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο 

2 Μαθνπζηφπνπινο Γεψξγηνο ΓΔ δξνλνκέαο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θπξηαδίδεο Κηραήι ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ - ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 
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3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Κιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο Γ. Γηεπζπληήο 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-27/31-1-2017. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 11Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-28/31-1-2017. 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 
ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2017» – ΚΑ: 

64.00, 64.08.01 θαη 62.07.01.01  πξνϋπνινγηζκνύ:  59.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  
 
Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ ,Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-

ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2017» 

Ζ πξνκήζεηα ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ, 
θίλεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ 
θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 

ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΗ (ΠιΫνλ Φ.Π.Α) 

Πεηξέιαην θίλεζεο  41.613,03 42.754,03 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 12.704,92 10.000,00 

Βελδίλε ακφιπβδε 95 νθη. 1.000,00 1.245,97 

Ληπαληηθά 945 5.000,00 

 
Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2017 ζηνπο θάησζη Κ.Α.Γ. : 62.07.01.01, 64.00, 
64.08.01 
 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
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 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ 
θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2017»κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Ξ1/2017πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 
Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-
ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2017»(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  59.000,00  € ζε βάξνο ησλ θάησζη Θ.Α.Γ. : 62.07.01.01, 64.00, 

64.08.01,ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

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

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Π  Ρ  Ο  Μ  Η  Θ  Δ  Ι  Α    
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε αλνηθηά δηαδηθαζέα επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα : 

 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ  ΚΑΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ   ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2017». 

Πξνυπνινγηζκνχ 73.160,00 Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 

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

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο .  
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Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.4 Αλαζέηνπζα αξρή:Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ , ( 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ) 

 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ) 

 

1.10 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

1.11 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 

 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

4. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλεδήισζεηνπάξζξνπ79παξ.2λ4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ζη)ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : kaskamanidou@deyak.gr 
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δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 

ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

 

ζ) ε ηερληθή κειέηε, 

 

η)ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέοπιεξνθνξίεοθαηδηεπθξηλίζεηοπνπζαπαξαζρεζνχλαπφηελαλαζέηνπζααξρήεπί φισλ ησλ 
αλσηέξσ 

 

Γηα ηελπαξαιαβήησληεπρψλνηελδηαθεξφκελνηθαηαβάιινπληεδαπάλεαλαπαξαγσγήοηνπο,πνπ αλέξρεηαη ζε 
5ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ 
ηελαλαπαξαγσγή.Οηελδηαθεξφκελνηκπνξνχλαθφκα,λαιάβνπλγλψζεησλεγγξάθσληεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα                                    ιάβνπλ 
αληίγξαθα              απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 
Οηελδηαθεξφκελνηκπνξνχλλαπαξαιάβνπληαπαξαπάλσζηνηρείαθαηηαρπδξνκηθά,εθφζνληαδεηήζνπλέγθαηξαθαηεκβά
ζνπλ,θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε 
δαπάλε ηεο 
ηαρπδξνκηθήοαπνζηνιήοηνπο.ΖαλαζέηνπζααξρήαπνζηέιιεηηαδεηεζέληαζηνηρείακέζσησλΔιιεληθψλΣαρπδξνκείσ
λήηδησηηθψλεηαηξεηψλκεηαθνξάοαιιεινγξαθίαοθαηρσξίολαθέξεηεπζχλεγηαηελέγθαηξεάθημε ηνπο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν. Δπηπξφζζεηα πξνζθΫξεηαη ειεχζεξε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  ________, ζηελ ηζηνζειέδα www.deyak.gr.Γηα λα ππνβΪιινπλ φκσο 
πξνζθνξΪ νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξΫπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεΪλ ην Ϋληππν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο , 
απφ ηα θεληξηθΪ γξαθεέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ,1

ν
 ρικ. Κηιθέο-Ξεξφβξπζεο,T.K. 61100, Κηιθέο, ππεχζπλνο Κα. 

Καζθακαλέδνπ , ηει. 2341029330. 
 

 
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

16. Οηθάθεινηησλπξνζθνξψλππνβάιινληαηκέζαζηελπξνζεζκίαηνπάξζξνπ18είηε(α)κεθαηάζεζή ηνπο ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε(β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε(γ)κε θαηάζεζή ηνπο ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, 
νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 
νξίδνληαηζηνάξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

17.  

18. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

ΠξνζθνξΪ  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Πξνκάζεηα  : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ  ΚΑΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ   ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2017». 

 
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Καη εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηηο _________ 

 

19. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθειν,κεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24,  
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β)μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 θαη 

 

γ)μερσξηζηφ ζθπαγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν 
κεηξφπνπνπδεκπνξείλααλνηρζείρσξίολαθαηαζηείηνχηναληηιεπηφεπίποινήαποκλειζμού),κεηελέλδεημε«Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά»,ννπνίνοπεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

Οη ηξεέο  (3 )  μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 

20. Οηπξνζθνξέοθαηηαπεξηιακβαλφκελαζεαπηέοζηνηρείαζπληάζζνληαηζηελειιεληθήγιψζζαήζπλνδεχνληαηαπφεπ
ίζεκεκεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

21. Οη πξνζθνξέο 
ππνγξάθνληαηθαηκνλνγξάθνληαηαλάθχιιναπφηνλνηθνλνκηθφθνξέαή,ζεπεξίπησζελνκηθψλπξνζψπσλ, απφ ην 
λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

Άξζξν4:Γηαδηθαζίαθαηάζεζεοθαηεμέηαζεοησλπξνζθνξψλ-Τπνβνιήδηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε-
χλαςεζχκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

4.7 Παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ θαθΫισλ ΠξνζθνξΪο -Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  

 
α)ΖέλαξμεππνβνιήοησλπξνζθνξψλπνπθαηαηίζεληαηθαηάηελθαηαιεθηηθήεκεξνκελίαζηελΔπηηξνπήΓηαγσληζκνχ,ζεδ
εκφζηαζπλεδξίαζε,θεξχζζεηαηαπφηνλΠξφεδξναπηήο,κηζήψξαπξηλαπφηελψξαιήμεηεο πξνζεζκίαοηνπάξζξνπ18 ηεο 
παξνχζαο. 

 
β)Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ 
ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη 
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη 
νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο κε ην 
πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 
κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε 
νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα αμηνιφγεζε ησλ 
Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
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Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε νπνία θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαηφηηζεπεξίπησζεπνπνηπξνζθνξέοέρνπληελίδηααθξηβψοηηκή(ηζφηηκεο),εαλαζέηνπζααξρήεπηιέγεηηνλ(πξν
ζσξηλφ)αλάδνρνκεθιήξσζεκεηαμχησλνηθνλνκηθψλθνξέσλπνπππέβαιαληζφηηκεοπξνζθνξέο.Ζθιήξσζεγίλεηαηελψπην
ληεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.8 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε –Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά ζχκβαζεο. 

 
α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ,εαλαζέηνπζααξρήεηδνπνηείεγγξάθσοηνλπξνζθέξνληα,ζηνλνπνίνπξφθεηηαηλαγίλεηε 
θαηαθχξσζε(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10) εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

i) Αλθαηάηνλέιεγρνησλπαξαπάλσδηθαηνινγεηηθψλδηαπηζησζείφηηηαζηνηρείαπνπδειψζεθαλκε ηελ  Τπεχζπλε 
δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) Αλδελππνβιεζνχλζηνπξνθαζνξηζκέλνρξνληθφδηάζηεκαηααπαηηνχκελαπξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) Αλαπφηαδηθαηνινγεηηθάπνππξνζθνκίζζεθαλλνκίκσοθαηεκπξνζέζκσο,δελαπνδεηθλχνληαηνηφξνηθαηνηπξνυπν
ζέζεηοζπκκεηνρήοζχκθσλακεηαάξζξα21,22 θαη 23 ηεο 
παξνχζαο,oπξνζσξηλφοαλάδνρνοθεξχζζεηαηέθπησηνοθαηεθαηαθχξσζεγίλεηαηζηνλπξνζθέξνληαπνπππέβαιεηελακ
έζσοεπφκελεπιένλζπκθέξνπζααπφνηθνλνκηθήάπνςεπξνζθνξάηεξνπκέλεοηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
ΖδηαδηθαζίαειέγρνπησλπαξαπάλσδηθαηνινγεηηθψλνινθιεξψλεηαηκεηεζχληαμεπξαθηηθνχαπφηελΔπηηξνπήΓηαγσληζ
κνχθαηηεδηαβίβαζεηνπθαθέινπζηελαλαζέηνπζααξρήγηαηειήςεαπφθαζεο,είηεγηαηελθαηαθχξσζεηεο 
ζχκβαζεο,είηεγηαηελθήξπμεηνππξνζσξηλνχαλαδφρνπσοεθπηψηνπείηεγηαηεκαηαίσζεηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β)ΖΑλαζέηνπζαΑξρήείηεθαηαθπξψλεη,εέηεκαηαηψλεηηεζχκβαζε,ζχκθσλακε ηηο δηαηάμεηο ησλάξζξσλ105/316 θαη 
106/317ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζαλαζέηνπζααξρήθνηλνπνηείηελαπφθαζεθαηαθχξσζεο,καδίκεαληίγξαθνηνππξαθηηθνχηεο  
δηαδηθαζίαοειέγρνπθαηαμηνιφγεζεοησλπξνζθνξψλ,ζεθάζεπξνζθέξνληαεθηφοαπφηνλπξνζσξηλφαλάδνρνκεθάζεπξ
φζθνξνηξφπν, φπσο  
κεηειενκνηνηππία,ειεθηξνληθφηαρπδξνκείν,επίαπνδείμεη.Όζνηππέβαιαλπαξαδεθηέοπξνζθνξέοιακβάλνπλγλψζεησλ
δηθαηνινγεηηθψληνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ , 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ 
επνκΫλε ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο θαηαθπξσηηθάο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν απφθαζεο. 

 

 

 
Μεηάηελάπξαθηεπάξνδνησλπξνζεζκηψλάζθεζεοελζηάζεσλησλπξνβιεπφκελσλζηελπαξάγξαθν4.3  ηεο  
παξνχζαο,θνηλνπνηείηαηεαπφθαζεθαηαθχξσζεοζηνλπξνζσξηλφαλάδνρνθαηθαιείηαηλαπξνζέιζεηζενξηζκέλνηφπνθαη
ρξφλνγηαηελππνγξαθήηνπζπκθσλεηηθνχ,εληφοείθνζη(20)εκεξψλαπφηελθνηλνπνίεζεζρεηηθήοέγγξαθεοεηδηθήοπξφζθ
ιεζεο,πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.6 Δλζηάζεηο.  
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ'απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν127ηνπ 
Ν.4412/2016,σοεμήο : 
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α)Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ,  
κέρξηπέληε(5)εκέξεοπξηλαπφηελεκεξνκελίαδηελέξγεηαοηνπζπλνπηηθνχδηαγσληζκνχ. 

 

β)Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο,εθαηαβνιήπαξαβφινπππέξηνπΓεκνζίνππνζνχίζνπκεηνέλαηνηοεθαηφ(1%)επίηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

 

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

 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο –πκθσλεηηθφ– εηξά ηζρχνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα άξζξνπ 316 ηνπλ.4412/2016. 

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα 
είλαηηααλαθεξφκελαπαξαθάησ.επεξίπησζεαζπκθσλίαοησλπεξηερνκέλσλζεαπηάφξσλ,εζεηξάηζρχνοθαζνξίδεη
αησοθαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

19. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ(Σ..Τ)κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
Παξαξηήκαηα ηνπο 

20. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

21. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

22. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο  

 
Άξζξν6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.7 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

6.8 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.4. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

- Σνπλ.4412/2016«ΔημόζιερΣςμβάζειρΈπγων,ΠπομηθειώνκαιΥπηπεζιών(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 
201/24/Εκαι2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

- (Μζχρι τισ  
31/12/2016)τουν.3886/2010(Α'173)«ΔικαςτικήπροςταςίακατάτηςφναψηδημοςίωνςυμβάςεωνΕναρμό
νιςη τησ  ελληνικήσνομοθεςίασμετηνΟδηγία89/665/ΕΟΚτουΣυμβουλίου τησ  
21ησΙουνίου1989(L395)καιτηνΟδηγία92/13/ΕΟΚτουΣυμβουλίου τησ 25ησΦεβρουαρίου1992(L76), 
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όπωσ  τροποποιήθηκανμετηνΟδηγία2007/66/ΕΚτουΕυρωπαϊκοφΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου τησ 
11ησΔεκεμβρίου2007(L335)», 

 

- Σνπλ.4013/2011(Α’204)«ΣύζηαζηενιαίαρΑνεξάπηηηηρΑπσήρΔημοζίωνΣςμβάζεωνκαιΚενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

 

- Σνπλ.3861/2010(Α’112)«Ενίζσςζη ηηρ  
διαθάνειαρμεηηνςποσπεωηικήανάπηηζηνόμωνκαιππάξεωνηωνκςβεπνηηικών,διοικηηικώνκαιαςηοδιοικηηικ
ώνοπγάνωνζηοδιαδίκηςο"ΠπόγπαμμαΔιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

 

- Σνπλ.3548/2007(Α’68)«ΚαηαρψξηζεδεκνζηεχζεσλησλθνξέσληνπΓεκνζίνπζηνλνκαξρηαθφθαη ηνπηθφ 
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

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

 

7.10 Οηζεεθηέιεζεησλαλσηέξσδηαηάμεσλεθδνζείζεοθαλνληζηηθέοπξάμεηο,θαζψοθαηινηπέοδηαηάμεηοπνπαλαθέ
ξνληαηξεηάήαπνξξένπλαπφηανξηδφκελαζηα ζπκβαηηθά ηεχρε  ηεο  
παξνχζαοεξγνιαβίαοθαηγεληθφηεξαθάζεδηάηαμε(Νφκνο,Π.Γ.,Τ.Α.)θαηεξκελεπηηθήεγθχθιηνοπνπδηέπεηηελα
λάζεζεθαηεθηέιεζεηνπέξγνπ ηεο 
παξνχζαοζχκβαζεο,έζησθαηαλδελαλαθέξνληαηξεηάπαξαπάλσήεθδνζνχλζεκεηαγελέζηεξνρξφλν ηνπ 
παξφληνο πξνηχπνπ. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Πξνκήζεηαο, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 

8.7 Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ Κ.Α.Γ.: 62.07.01.01, 64.00, 64.08.01     θαη 
ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο  Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

8.8 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ , απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200 παξάγξαθνο 4 ζεκείν α), ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ 
θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

 

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 
Άξζξν9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεοπνπζπκκεηέρνπλζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοζπκπιεξσκαηηθέοπιεξνθνξίεοζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
δεκνπξαζέαο , δειαδά ζηηο ________ 

 

 

 

Άξζξν 10:Σεθκήξηναπφηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Ζππνβνιήπξνζθνξάοζηνλδηαγσληζκφαπνηειείηεθκήξηνφηηνδηαγσληδφκελνοέρεηιάβεηπιήξεγλψζε 
απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο  ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο 
πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο .  

 
 
 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Άξζξν 11:Σίηινο,πξνυπνινγηζκφο,ηφπνο,πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πξνκήζεηαο. 

 
11.7. Σέηινο ηεο πξνκάζεηαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  είλαη: 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ  ΚΑΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ   ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, 

ΔΣΟΤ 2017». 

11.8. Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο ηεο πξνκάζεηαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο Πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 59.000,00Δπξψ, πξν 
ΦΠΑ 24%. 

 

 
11.9. Σφπνο εθηΫιεζεο ηεο Πξνκάζεηαο.  

 
Απνζήθε ΓΔΤΑ Κηιθίο  

 
11.10. Πεξηγξαθά θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο Πξνκάζεηαο. 

 
Η παξνχζα κειΫηε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα: 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ:  41.613,03 ιίηξα  
 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ: 12.704,92 ιίηξα 
 ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ  95 νθη.:  1000 ιίηξα 
 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ: 945 ιίηξα 
 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα  ζην Άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’ 

φζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 208 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

 
Άξζξν 13:Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.17 ΖεπηινγήηνπΑλαδφρνπ,ζαγίλεηζχκθσλακεηελ«αλνηθηάδηαδηθαζέα»ηνπΪξζξνπ264ηνπλ.4412/201
6θαηππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.18 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκΫλα θαη 
αξηζκεκΫλα Ϋληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

 

13.19 Η πξνζθνξΪ δέλεηαη ζε € , ρσξέο ΦΠΑ θαη πεξηιακβΪλεη ην θφζηνο πξνκάζεηαο  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ  ΚΑΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ   ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2017.    

 

13.20 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.21 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.22 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δειαδή κφλν γηα ηα ιηπαληηθά 
ή κφλν γηα ην πεηξέιαην. 
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Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο  
ζχκβαζεοείλαηεπιένλζπκθέξνπζααπφνηθνλνκηθήάπνςεπξνζθνξάκφλνβάζεηηηκήο(ρακειφηεξεηηκή
), φπσο  νξίδεηαηζηαάξζξα311θαη95παξ.2.λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.4 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ  1.180  €  (2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο . 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεοαπαηηείηαηεπαξνρήεγγχεζεοθαιήοεθηέιεζεο,ζχκθσλακεηνάξζξν302παξ.1β)ηνπλ.4412/2016,ηνχςνο 
ηεο νπνίαοθαζνξίδεηαηζεπνζνζηφ5%επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο Φ.Π.Α. 

 

Οηεγγπεηηθέοεπηζηνιέοθαιήοεθηέιεζεο,πξνθεηκέλνπλαγίλνπλαπνδεθηέοαπφηελππεξεζία,πξέπεηλαπεξηιακβάλν
πλθαη’ειάρηζηνληααλαθεξφκελαζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε(θνηλνπξαμία),φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαοαξρήοαιιειέγγπαθαηεηονιφθιεξνλκέρξηπιήξνποεθηέιεζεοηεο  ζχκβαζεο. 

 

 

 
Άξζξν17 Α:Έθδνζεεγγπεηηθψλ. 

4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ά ο  
ε θ η Ϋ ι ε ζ ε ο εθδίδνληαηαπφπηζησηηθάηδξχκαηαπνπιεηηνπξγνχλλφκηκαζηαθξάηε– κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 
Γθαηέρνπλ,ζχκθσλακεηηοηζρχνπζεοδηαηάμεηο,ηνδηθαίσκααπηφ.Μπνξνχλ,επίζεο,λαεθδίδνληαηαπφηνΣ.Μ.Δ.
Γ.Δ.ή λα 
παξέρνληαηκεγξακκάηηνηνπΣακείνπΠαξαθαηαζεθψλθαηΓαλείσλκεπαξαθαηάζεζεζεαπηφηνπαληίζηνηρνπρξεκ
αηηθνχπνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

Άξζξν 18:Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε ___________, 
εκέξα ______.Ώξα ιάμεο ηεο ππνβνιάοπξνζθνξψλνξέδεηαηε10:00π.κ. 

 

Άξζξν 19:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 
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Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ( www.deyak.gr ) .  
 

 
 
 
 

 
 

Άξζξν 21:Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
21.1Γηθαίσκαζπκκεηνρήοέρνπλθπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., ησλ 
ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / G.P.A. ), ηνπ  
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 

 
Άξζξν22:Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 λ. 4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

4. Απνθιείεηαηνηθνλνκηθφοθνξέαοαπφηεζπκκεηνρήζηελπαξνχζαδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο(δηαγσληζκφ)φηαλπ
πάξρεηεηοβάξνοηνπηειεζίδηθεθαηαδηθαζηηθήαπφθαζεγηαέλαλαπφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

α)ζπκκεηνρήζεεγθιεκαηηθήνξγάλσζε,φπσοαπηήνξίδεηαηζηνάξζξν2ηεοαπφθαζεο–
πιαίζην2008/841/ΓΔΤηνππκβνπιίνπηεο24

εο
Οθησβξίνπ2008,γηαηελθαηαπνιέκεζεηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ 

L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β)δσξνδνθία,φπσονξίδεηαηζηνάξζξν3ηεοζχκβαζεοπεξίηεοθαηαπνιέκεζεοηεοδηαθζνξάοζηελνπνίαελέρνληαηππάιι
εινηησλΔπξσπατθψλΚνηλνηήησλήησλθξαηψλ–
κειψληεοΈλσζεο(ΔΔC195ηεο25.6.1997,ζ.1)θαηζηελπαξάγξαθν1ηνπάξζξνπ2ηεοαπφθαζεο–
πιαίζην2003/568/ΓΔΤηνππκβνπιίνπηεο22αοΗνπιίνπ2003,γηαηελθαηαπνιέκεζεηεοδσξνδνθίαοζηνληδησηηθφηνκέα(Δ
ΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54),θαζψοθαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, 

 

γ)απάηε,θαηάηελέλλνηαηνπάξζξνπ1ηεοζχκβαζεοζρεηηθάκεηελπξνζηαζίαησλνηθνλνκηθψλζπκθεξφλησλησλΔπξσπατ
θψλΚνηλνηήησλ(ΔΔC316ηεο27.11.1995,ζ.48),ενπνία θπξψζεθε  

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ)ηξνκνθξαηηθάεγθιήκαηαήεγθιήκαηαζπλδεφκελακεηξνκνθξαηηθέοδξαζηεξηφηεηεο,φπσονξίδνληαη,αληηζηνίρσο,ζηαά
ξζξα1θαη3ηεοαπφθαζεο–
πιαίζην2002/475/ΓΔΤηνππκβνπιίνπηεο13

εο
Ηνπλίνπ2002,γηαηελθαηαπνιέκεζεηεοηξνκνθξαηίαο(ΔΔL164ηεο22.6.20

02,ζ.3)ήεζηθήαπηνπξγίαήζπλέξγεηαήαπφπεηξαδηάπξαμεοεγθιήκαηνο,φπσονξίδνληαη ζην άξζξν 4απηήο, 

 

ε)λνκηκνπνίεζεεζφδσλαπφπαξάλνκεοδξαζηεξηφηεηεοήρξεκαηνδφηεζεηεοηξνκνθξαηίαο,φπσοαπηέονξίδνληαηζηνάξ
ζξν1ηεοΟδεγίαο2005/60/ΔΚηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππκβνπιίνπηεο26

εο
Οθησβξίνπ2005,ζρεηηθάκεηελπξ

φιεςεηεορξεζηκνπνίεζεοηνπρξεκαηνπηζησηηθνχζπζηήκαηνογηαηελνκηκνπνίεζεεζφδσλαπφπαξάλνκεοδξαζηεξηφηε
ηεοθαηηερξεκαηνδφηεζεηεοηξνκνθξαηίαο(ΔΔL309ηεο25.11.2005,ζ.15),ενπνίαελζσκαηψζεθεζηελεζληθήλνκνζεζίακ
εηνλ.3691/2008(Α΄166), 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

http://www.deyak.gr/
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark98


 

95 

 

 

 

ζη)παηδηθήεξγαζίαθαηάιιεοκνξθέοεκπνξίαοαλζξψπσλ,φπσονξίδνληαηζηνάξζξν2ηεοΟδεγίαο2011/36/ΔΔηνπΔπξσπ
ατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππκβνπιίνπηεο5

εο
Απξηιίνπ2011,γηαηελπξφιεςεθαηηελθαηαπνιέκεζεηεοεκπνξίαοαλζξψπ

σλθαηγηαηελπξνζηαζίαησλζπκάησληεο,θαζψοθαηγηαηελαληηθαηάζηαζεηεοαπφθαζεο–
πιαίζην2002/629/ΓΔΤηνππκβνπιίνπ(ΔΔL101ηεο15.4.2011,ζ.1),ενπνίαελζσκαηψζεθεζηελεζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Ονηθνλνκηθφοθνξέαοαπνθιείεηαηεπίζεοφηαληνπξφζσπνεηοβάξνοηνπνπνίνπεθδφζεθεηειεζίδηθεθαηαδηθαζηηθήαπφθα
ζεείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχνξγάλνπηνπελιφγσνηθνλνκηθνχθνξέαήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζ
εο,ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφ. 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

αα)ζηηοπεξηπηψζεηοεηαηξεηψλπεξηνξηζκέλεοεπζχλεο(Δ.Π.Δ.)θαηπξνζσπηθψλεηαηξεηψλ(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

 

ββ)ζηηοπεξηπηψζεηοαλσλχκσλεηαηξεηψλ(Α.Δ.),ηνλΓηεπζχλνληαχκβνπιν,θαζψοθαηφιαηακέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 

8. Απνθιείεηαηαπφηεζπκκεηνρήζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο(δηαγσληζκφ),νηθνλνκηθφοθνξέαο,εάλέρεηαζεηή
ζεηηηοππνρξεψζεηοηνπφζνλαθνξάηελθαηαβνιήθφξσλήεηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεοθαηάηανξηδφκελαζηελπαξ.2ην
πάξζξνπ73λ.4412/2016. 
 
ΑλννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηΈιιελαοπνιίηεοήέρεηηελεγθαηάζηαζήηνπζηελΔιιάδα,νηππνρξεψζεηοηνππνπαθνξνχληηο
εηζθνξέοθνηλσληθήοαζθάιηζεοθαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

Ζπαξνχζαπαξάγξαθνοπαχεηλαεθαξκφδεηαηφηαλννηθνλνκηθφοθνξέαοεθπιεξψζεηηηοππνρξεψζεηοηνπείηεθαηαβάιινλ
ηαοηνποθφξνποήηηοεηζθνξέοθνηλσληθήοαζθάιηζεοπνπνθείιεη,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,θαηάπεξίπησζε,ησλδεδνπιεπ
κέλσληφθσλήησλπξνζηίκσλείηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 

9. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 

(α)έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2ηνπάξζξνπ18ηνπλ.4412/2016 

 

(β)εάλννηθνλνκηθφοθνξέαοηειείππφπηψρεπζεήέρεηππαρζείζεδηαδηθαζίαεμπγίαλζεοήεηδηθήοεθθαζΪξηζεοήηειείππφ
αλαγθαζηηθάδηαρεέξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφηνδηθαζηήξηνήέρεηππαρζείζεδηαδηθαζίαπησρεπηηθνχζπκβηβαζκνχήέρ
εηαλαζηείιεηηηοεπηρεηξεκαηηθέοηνπδξαζηεξηφηεηεοήεάλβξίζθεηαηζενπνηαδήπνηεαλάινγεθαηάζηαζεπξνθχπηνπζααπφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 

(γ)ππάξρνπλεπαξθψοεχινγεοελδείμεηοπνπνδεγνχλζηνζπκπέξαζκαφηηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπλήςεζπκθσλίεοκεάιι
νπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζηφρνηεζηξέβισζεηνπαληαγσληζκνχ, 

 

δ)εάλ κίαθαηάζηαζεζχγθξνπζεοζπκθεξφλησλθαηάηελέλλνηαηνπάξζξνπ24ηνπλ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ε)εάλκίαθαηάζηαζεζηξέβισζεοηνπαληαγσληζκνχαπφηελπξφηεξεζπκκεηνρήησλνηθνλνκηθψλθνξέσλθαηάηελπξνεην
ηκαζίαηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβαζεο,θαηάηανξηδφκελαζηνάξζξν48ηνπλ.4412/2016,δελκπνξείλαζεξαπεπζείκεάι
ια,ιηγφηεξνπαξεκβαηηθά,κέζα, 
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(ζη)εάλννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηεπηδείμεηζνβαξήήεπαλαιακβαλφκελεπιεκκέιεηαθαηάηελεθηέιεζενπζηψδνποαπαίηεζ
εοζηνπιαίζηνπξνεγνχκελεοδεκφζηαοζχκβαζεο,πξνεγνχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέαήπξνεγνχκελεοζχκβα
ζεοπαξαρψξεζεοπνπείρεσοαπνηέιεζκαηελπξφσξεθαηαγγειίαηεοπξνεγνχκελεοζχκβαζεο,απνδεκηψζεηοήάιιεοπ
αξφκνηεοθπξψζεηο, 

 

(δ)εάλννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηθξηζείέλνρνοζνβαξψλςεπδψλδειψζεσλθαηάηελπαξνρήησλπιεξνθνξηψλπνπαπαηην
χληαηγηαηελεμαθξίβσζεηεοαπνπζίαοησλιφγσλαπνθιεηζκνχήηελπιήξσζεησλθξηηεξίσλεπηινγήο,έρεηαπνθξχςεηηηοπ
ιεξνθνξίεοαπηέοήδελείλαηζεζέζελαπξνζθνκίζεηηαδηθαηνινγεηηθάπνπαπαηηνχληαηθαη’εθαξκνγήηνπάξζξνπ 23ηεο 
παξνχζαο, 

 

(ε)εάλννηθνλνκηθφοθνξέαοεπηρείξεζελαεπεξεάζεηκεαζέκηηνηξφπνηε δηαδηθαζία ιήςεοαπνθάζεσληεοαλαζέηνπζαο 
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέοπιεξνθνξίεοπνπ 
ελδέρεηαηλαηνπαπνθέξνπλαζέκηηνπιενλέθηεκαζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοήλα παξάζρεη 
εμακειείαοπαξαπιαλεηηθέοπιεξνθνξίεοπνπελδέρεηαηλαεπεξεάζνπλνπζησδψοηηοαπνθάζεηοπνπ 
αθνξνχληνλαπνθιεηζκφ, ηελεπηινγή ήηελαλάζεζε, 

 

(ζ)Δάλννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηδηαπξάμεηζνβαξφεπαγγεικαηηθφπαξάπησκα,ηννπνίνζέηεηελακθηβφισηελαθεξαηφηεηά
ηνπ,γηαηννπνίνηνπεπηβιήζεθεπνηλήπνπηνπζηεξείηνδηθαίσκαζπκκεηνρήοζεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοδεκνζίσλέ
ξγσλθαηθαηαιακβάλεηηεζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

10. Ζαλαζέηνπζααξρήαπνθιείεηνηθνλνκηθφθνξέαζενπνηνδήπνηερξνληθφζεκείνθαηάηεδηάξθεηαηεοδηαδηθαζίαοζχλ
αςεοζχκβαζεο,φηαλαπνδεηθλχεηαηφηηαπηφοβξίζθεηαηιφγσπξάμεσλήπαξαιείςεσλαπηνχείηεπξηλείηεθαηάηεδηαδηθαζία
,ζεκίααπφηηοπεξηπηψζεηοησλπαξαγξάθσλ1,2θαη 3. 

 
 
 

11. Οηθνλνκηθφοθνξέαοπνπεκπίπηεηζε κηα απφ ηηοθαηαζηάζεηοπνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο1θαη3κπνξείλαπξνζθνκίδεηζηνηρείαπξνθεηκέλνπλααπνδείμεηφηηηακέηξαπνπέιαβεεπαξθνχλγηαλααπνδεί
μνπληελαμηνπηζηίαηνπ,παξφηηζπληξέρεηνζρεηηθφοιφγνοαπνθιεηζκνχ(απηoθάζαξζε).Δάληαζηνηρείαθξηζνχλεπαξθή,νελ
ιφγσνηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελαπνθιείεηαηαπφηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο.Σακέηξαπνπιακβάλνληαηαπφηνπονηθνλνκηθνχοθνξείοαμηνινγνχλ
ηαηζεζπλάξηεζεκεηεζνβαξφηεηαθαηηηοηδηαίηεξεοπεξηζηάζεηοηνππνηληθνχαδηθήκαηνοήηνππαξαπηψκαηνο.Αληακέηξαθξ
ηζνχλαλεπαξθή,γλσζηνπνηείηαηζηνλνηθνλνκηθφθνξέαηνζθεπηηθφηεοαπφθαζεοαπηήο.Οηθνλνκηθφοθνξέαοπνπέρεηαπν
θιεηζηεί,κεηειεζίδηθεαπφθαζε, απφηε ζπκκεηνρήζε 
δηαδηθαζίεοζχλαςεοζχκβαζεοήαλάζεζεοπαξαρψξεζεοδελκπνξείλαθάλεηρξήζεηεοαλσηέξσδπλαηφηεηαοθαηάηελπε
ξίνδνηνπαπνθιεηζκνχπνπνξίδεηαηζηελελιφγσαπφθαζεζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη εαπφθαζε. 

 

 
Β.Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλαθνξάηελθαηαιιειφηεηαγηαηελάζθεζεηεοεπαγγεικαηηθήοδξαζηεξηφηεηαο,απαηηείηαηνηνηθνλνκηθνίθνξείολαείλαη
εγγεγξακκέλνηζηνζρεηηθφεπαγγεικαηηθφκεηξψνπνπηεξείηαηζηνθξάηνοεγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.19 ΣππνπνηεκΫλνΈληππνΤπεχζπλεοΓάισζεοηεοΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β] ΓηαζπκβΪζεηοκεεθηηκψκελεαμέαθΪησησλνξέσλησλΪξζξσλ5θαη235ηνπλ. 4412/2016: 

 
Καηάηελππνβνιήπξνζθνξψλζηηοδηαδηθαζίεοζχλαςεοδεκνζίσλζπκβάζεσλθάησησλνξίσλ,νηαλαζέηνπζεοαξρέοδέρν
ληαηελεκεξσκέλεππεχζπλεδήισζεηνπλ.1599/1986(Α΄75)ζχκθσλακεηελπαξ.2ηνπάξζξνπ79λ.4412/2016ηνΣππνπνη
εκέλνΈληππνΤπεχζπλεοΓήισζεοηεοπαξ.4ηνπάξζξνπ79λ.4412/2016ηεοΔΑΑΓΖΤ,σοπξνθαηαξθηηθήαπφδεημεπξνο
αληηθαηάζηαζεησλπηζηνπνηεηηθψλπνπεθδίδνπλδεκφζηεοαξρέοήηξίηακέξε, επηβεβαηψλνληαο φηηνελιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πιεξνί ηηοαθφινπζεοπξνυπνζέζεηο: 

 

α)δελβξίζθεηαηζε κίααπφηηοθαηαζηάζεηοηνπ άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 
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β)πιεξνίηαζρεηηθάθξηηήξηαεπηινγήοηανπνίαέρνπλθαζνξηζηεί,ζχκθσλακεηνάξζξν22Β 

 

23.20 Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθάκέζα). 
 

Σνδηθαίσκαζπκκεηνρήοθαηνηφξνηθαηπξνυπνζέζεηοζπκκεηνρήοφπσονξίζηεθαλζηαάξζξα21θαη22ηεοπαξνχζαο,θξίλν
ληαηθαηάηελεκεξνκελίαοιήμεοηεοπξνζεζκίαοπαξαιαβήοησλπξνζθνξψληνπάξζξνπ18 θαη 
θαηάηελππνβνιήησλδηθαηνινγεηηθψλζχκθσλακεηνάξζξν4.2(α).  

 

Ζπιήξσζεησλαπαηηήζεσληνπάξζξνπ22ΑθαηΒπξέπεηλαηθαλνπνηείηαηαπφφιαηακέιεηεοέλσζεο. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.21 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχηνπ άξζξνπ22Α. 
 

Γηαηελ απφδεημεηεο κεζπλδξνκήοησλιφγσλαπνθιεηζκνχηνπ 
Ϊξζξνπ22Ανηνηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπλαληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α)Απφζπαζκαηνπζρεηηθνχκεηξψνπ(πνηληθνχκεηξψνπ)ή,ειιείςεηαπηνχ,ηζνδχλακνπεγγξάθνππνπεθδίδεηαηαπ
φαξκφδηαδηθαζηηθήήδηνηθεηηθήαξρήηνπθξάηνπο–
κέινποήηεορψξαοθαηαγσγήοήηεορψξαοφπνπείλαηεγθαηεζηεκέλνονελιφγσνηθνλνκηθφοθνξέαο,απφηννπνίνπξνθχπ
ηεηφηηπιεξνχληαηαπηέονηπξνυπνζέζεηο.Ζππνρξέσζεπξνζθφκηζεοηνπσοάλσαπνζπάζκαηνοαθνξάθαηηαπξφζσπα
ηνπηειεπηαίνπεδαθίνπηεοπαξαγξάθνπΑ.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β)Πηζηνπνηεηηθφπνπεθδίδεηαηαπφηελαξκφδηααξρήηνπνηθείνπθξάηνπο–
κέινποήρψξαο,πεξίηνπφηηέρνπλεθπιεξσζεένηππνρξεψζεηοηνπνηθνλνκηθνχθνξέα,φζνλαθνξάζηελθαηαβνιήθφξ
σλ(θνξνινγηθάελεκεξφηεηα)θαηζηελθαηαβνιήησλεηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεο(αζθαιηζηηθάελεκεξφηεηα),ζ
χκθσλακεηεληζρχνπζαλνκνζεζίαηνπθξάηνποεγθαηάζηαζεοήηελειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ)Γηαηνπονηθνλνκηθνχοθνξεέοπνπείλαηεγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελΔιιΪδα,πηζηνπνηεηηθφφηηδεληειεέππφπηψρεπζεήππφαλαγθαζηηθάδηαρεέξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφεθθαζΪξηζε, 
πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(δ)Αληνθξάηνο–κέινοήρψξαδελεθδίδεηηαππφησλπεξ.(α), 
(β)θαη(γ)ηέηνηνπείδνποέγγξαθαήπηζηνπνηεηηθάήφπνπηαέγγξαθαήηαπηζηνπνηεηηθάαπηάδελθαιχπηνπλφιεοηηοπεξηπη
ψζεηοππφ1θαη2θαη3(β)ηνπάξζξνπ22Α.,ηνέγγξαθνήηνπηζηνπνηεηηθφκπνξείλααληηθαζίζηαηαηαπφέλνξθεβεβαίσζεή,ζ
ηαθξάηε–
κέιεήζηηορψξεοφπνπδελπξνβιέπεηαηέλνξθεβεβαίσζε,απφππεχζπλεδήισζεηνπελδηαθεξνκέλνπελψπηνλαξκφδηαο
δηθαζηηθήοήδηνηθεηηθήοαξρήο,ζπκβνιαηνγξάθνπή 
αξκφδηνπεπαγγεικαηηθνχήεκπνξηθνχνξγαληζκνχηνπθξάηνποκέινποήηεο ρψξαοθαηαγσγήο ήηεο ρψξαοφπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οηαξκφδηεοδεκφζηεοαξρέοπαξέρνπλ,φπνπθξίλεηαηαλαγθαίν,επίζεκεδήισζεζηελνπνίααλαθέξεηαηφηηδελεθδίδνληαη
ηαέγγξαθαήηαπηζηνπνηεηηθάηεοπαξνχζαοπαξαγξάθνπήφηηηαέγγξαθααπηάδελθαιχπηνπλφιεοηηοπεξηπηψζεηοπνπα
λαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Αηεο παξνχζαο. 

Αλδηαπηζησζείκενπνηνλδήπνηεηξφπνφηη,ζηελελιφγσρψξαεθδίδνληαηηαππφςεπηζηνπνηεηηθά, επξνζθνξάηνπ 
δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε)ΓηαηηοινηπέοπεξηπηψζεηοηεοπαξαγξΪθνπΑ.3ηνπΪξζξνπ22,ππνβάιιεηαηεπηθαηξνπνηεκΫλεππεχζπλεδάισζε
ηνπάξζξνπηνπλ.1599/1986φηηδελζπληξέρνπλνηζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
 

23.22 Γηθαηνινγεηηθάαπφδεημεοθαηαιιειφηεηαογηαηελάζθεζεηεοεπαγγεικαηηθήοδξαζηεξηφηεηαο ηνπάξζξνπ 
22.Β. 

 
(α)Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  
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( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ .  

 

 

23.23 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
ΝνκηκνπνηεηηθΪ  Έγγξαθα: 

 
ηελ πεξέπησζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 
 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξέπησζε Ϊιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

23.24 Δπίζεκνηθαηάινγνηεγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλθνξέσλ. 
 

(α)Οηνηθνλνκηθνίθνξείοπνπείλαηεγγεγξακκέλνηζεεπίζεκνποθαηαιφγνποαπαιιάζζνληαηαπφηελππνρξέσζεππν
βνιήοησλδηθαηνινγεηηθψλπνπαλαθέξνληαηζηνπηζηνπνηεηηθφεγγξαθήοηνπο. 

 

 
Άξζξν24:ΠεξηερφκελνΦαθέινπΠξνζθνξάο. 

 

24.16 Οθάθεινοπξνζθνξάο(πξνζθνξά)ησλδηαγσληδνκέλσλπεξηιακβάλεη,επίπνηλήαπνθιεηζκνχ,ηααθφινπζα: 
 

(α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο»,  ( β )  
μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  
(γ)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«ΟηθνλνκηθήΠξνζθνξά»ζχκθσλακεηαθαησηέξσ: 

 

24.17 ΟθΪθεινο«ΓηθαηνινγεηηθΪπκκεηνράο»πξέπεη,επίπνηλήαπνθιεηζκνχ,λαπεξηέρεηηααθφινπζα: 
 

 

- α) υπεύθυνη δόλωςη ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ηνπ άξζξνπ23.1  τησ παρούςασ 

- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ,  

- γ) τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και  

- δ) παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη 
δικαιολογητικϊ τησ υποπεριπτ. (γ), για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋ χει ςτην ϋνωςη. την υπεύθυνη 
δόλωςη που υποβϊλλει η ϋνωςη οικονομικών φορϋων προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του 
κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ), καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

 

Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, 
πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη 
νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα  πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του 
νομικού προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ 
κλπ.) καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του διοικητικού οργϊνου.  
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24.18 Ο  θΪθεινο «Σερληθά πξνζθνξΪ»πξέπεη,επίπνηλήαπνθιεηζκνχ,λαπεξηέρεηηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο 
πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο 
(Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.19 ΟθΪθεινο«ΟηθνλνκηθάΠξνζθνξΪ»πεξηέρεηζπκπιεξσκέλνηνζεσξεκέλναπφηελαλαζέηνπζααξρήέληππ
νΟηθνλνκηθήοΠξνζθνξάοηνπάξζξνπ2(γ)ηεοπαξνχζαο. 

 

24.20 Οηπξνζθνξέοππνγξάθνληαηθαηκνλνγξάθνληαηαλάθχιιναπφηνλνηθνλνκηθφθνξέαή,ζεπεξίπησζελνκηθψλπξν
ζψπσλ,απφηνλφκηκνεθπξφζσπναπηψλ. 
Ζέλσζενηθνλνκηθψλθνξέσλππνβάιιεηθνηλήπξνζθνξά,ενπνίαππνγξάθεηαηππνρξεσηηθάείηεαπφφινποηνπονηθνλνκηθ
νχοθνξείο πνπ απνηεινχληελέλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσοεμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 

 

 
 

 
Άξζξν25:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

26.1 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζέζηεθε κε ηελ 
αξηζκ. 28/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-28/31-1-2017. 

 
 
 

ΘΔΜΑ 12ν- Απόθαζε 1-29/31-01-2017 

 
Οθεηιέο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΧΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηηο νθεηιέο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
Πηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ 18-01-2017 κεηά απφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ αλεμφθιεηνη 
ινγαξηαζκνί χδξεπζεο  απφ Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο. 

 
Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία  κε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο 

πξνρψξεζε ζε δηαθαλνληζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ αιιά δελ ηεξήζεθε ε εμφθιεζε ησλ 
δφζεσλ κε απνηέιεζκα λα αθπξσζνχλ θαη νη δηαθαλνληζκνί θαζψο κεηά απφ ηέζζεξηο 
αλεμφθιεηεο δφζεηο ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε απηνχ. 

 
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο νθείιεη  λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν ή ηα λνκηθά ηνπ 

πξφζσπα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ΘΓΘ κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ 
θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ γλψζε απηήο. 
 
 
 
 
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ.Π. λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε πξνο επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark145
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΓΓ θ. Αβξακίδε Ζιία, 
έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Σο κζμα αναβάλλεται. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 1-29/31-01-2017. 

 
 
 

ΘΔΜΑ 15Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-30/31-1-2017 
 

Οξηζκόο επηηξνπήο πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ΔΠΑ: 

«Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί Γ.Γ. Ν. άληαο, Γήκνπ 
Κηιθίο» θαη ελ γέλεη έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηδίνπο πόξνπο ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο. 

 
Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
Ξξντζηάκελν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.Π. ηελ εηζήγεζε νξηζκνχ επηηξνπήο πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ΔΠΞΑ : 
«Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί Γ.Γ. Λ. Πάληαο, Γήκνπ Θηιθίο.» 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

ΔΙΗΓΗΗ 

ΘΔΜΑ: Οξηζκόο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο έξγσλ ΔΠΑ θαη έξγσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηδίνπο πόξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

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

Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: 
«Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

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

ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ 
(ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ 

θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 
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ππεξεζία. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»  

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

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζήκεξα Γεπηέξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 
10:00 π.µ., νη παξαθάησ παξεπξηζθφκελνη: 

1. Ησάλλεο Ξαξαγηφο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, Ξξντζηάκελνο Ρερληθήο πεξεζίαο 

2. Κηραήι Θπξηαδίδεο, Νηθνλνκνιφγνο, Ξξντζηάκελνο Γηνηθεηηθήο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο 
3. Θσλζηαληίλνο Θνξθνηίδεο, Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

Μεθηλήζακε ηελ ζπλεδξίαζε ζχκθσλα µε ην άξζξν26ηνπ Λ.4024/2011 θαη ηελ πξση. 

∆ΗΠΘΞΝ/Φ18/νηθ.21.508/4-11-2011, απφθαζε ηνπ πνπξγνχ δηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή δεµφζηαο θιήξσζεο 
γηα ηνλ νξηζκφ ησλ µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ ΔΠΞΑ: «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί Γ.Γ. Λ. Πάληαο, 
Γήκνπ Θηιθίο». 

Νη παξαπάλσ αλαθεξκέλνη ππάιιεινη ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

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

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

φξγαλα. 
2. Ρα αλσηέξσ νκνηφκνξθα ηεµάρηα ράξηνπ δηπιψζεθαλ νκνηφκνξθα ζε κέγεζνο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ εληφο αδηαθαλνχο επξχρσξεο ζαθνχιαο. 

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

(2)θιεξψζεηο: 

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

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

 

Ζ θιήξσζε ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έγηλε µε ηελ επηινγή επηµέξνπο θιήξσλ φπσο έρεη 

πεξηγξαθηεί παξαπάλσ αλέδεημε θαηά ζεηξά θιήξσζεο ηα παξαθάησ µέιε: 

 

ΔΡΓΟ:« Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί Γ.Γ. Ν. άληαο, 
Γήκνπ Κηιθίο», θαη έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηδίνπο πόξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 



 

102 

 

Α/Α ΔΞΥΛΚΝ/ΝΛΝΚΑ ΘΙΑΓΝΠ/ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

 ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΓΟ/ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο  Κεραληθφο 

3 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο  Κεραληθφο 
 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Δγθξίλεη  ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο  πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ : 

«Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί Γ.Γ. Λ. Πάληαο, Γήκνπ Θηιθίο» 
θαη έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-30/31-1-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 14Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-31/31-1-2017.  

Σξόπνο εθηέιεζεο έξγνπ:  «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. Κηιθίο θαη 
Κξνπζίσλ»– ΚΑ: 11.02.02.03, πξνϋπνινγηζκνύ: 59.000,00  € πιένλ Φ.Π.Α. 

 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ , Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ  κε ηίηιν:  «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. Κηιθίο θαη Κξνπζίσλ».   
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ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί η αποκαηάζηαζη ηομών αζθάληος  ζε ηομέρ 
πος έσοςν ππαγμαηοποιηθεί από επεμβάζειρ ηηρ ΓΔΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ζηιρ Γημοηικέρ Δνόηηηερ   Κιλκίρ και 
Κποςζίων.  

 
Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ελφο ηεηξαγσληθνχ 

κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθάιηνπ είλαη: 
1. Δπζχγξακκε θαη ζπλερή ηνκή ζε νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ή 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ. 
2.  Δθζθαθή ηεο πξνο απνθαηάζηαζε επηθαλείαο κε ηα ρέξηα ή κε κεραληθά κέζα. 
3.  Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απν ηελ 
ππεξεζία ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
4. Καηαζθεπή ππφβαζεο απφ ακκνραιηθψδε πιηθά ζπιιεθηά ή ζξαπζηά πξνηφληα ιαηνκείνπ  πάρνπο 20 
εθ (φηαλ ην ηκήκα απνθαηάζηαζεο δηαζέηεη απηή ηελ  ππφβαζε ηφηε ζα παξαιείπεηαη απηή ε ζηξψζε ρσξίο 
απνκείσζε ηηκήο ηνπ άξζξνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιήξσζε δηαβξνρή θαη πιήξε θπιίλδξσζε ηεο 
ππάξρνπζαο ζηξψζεο). 
5. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 20εθ κε 
ηελ κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155. 
6. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ME - O θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο ΠΣΠ Α-11 θαη   
Α-201 νξίδεηαη.  
7. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Π.Σ.Π. Α-265 νξίδεηαη. 
Όιεο νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη  νξίδνληαη απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ φπσο  πξνβιέπνληαη 

 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ θαη κε ηερληθφ εμνπιηζκφ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη 
κε ίδηα κέζα ην έξγν θαη επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 
 κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Καιηζίδε Παλαγηώηε  

 
 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Αποκατάςταςθ αςφάλτου ςτισ Δ.Ε. Κιλκίσ και Κρουςίων» 

κε  ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ , ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε 

Κ2/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αποκατάςταςθ αςφάλτου ςτισ Δ.Ε. Κιλκίσ και Κρουςίων»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  59.000,00€ ζε βάξνο ηνπ θάησζη Θ.Α.Γ.:11.02.02.03 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
 
 

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤ ΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ   

  

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

δδ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη  

 
την με ανοικτό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΙ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΧΝ» 

  Δθηηκψκελεο αμέαο  73.160,00 Δπξψ 

(κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου καταςκευόσ 
του ωσ ϊνω ϋργου. 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  

1. Αναθϋτουςα αρχό:    ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

Οδόσ  : 1ο ΦΙΛ. ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

Σαχ.Κωδ. : 61100 
Σηλ. : 23410 29330 

Telefax : 23410 29320 
E-mail : giovanoudis@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Γιοβανούδησ Φρόςτοσ 

2. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου:  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
3. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
4. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
5. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Π.Ε. ΚΙΛΚΙ 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ 
του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ 
ό ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και εγγρϊφωσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, 
τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα: 
 α)η παρούςα διακόρυξη, 
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 
η υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016,  
ε) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
ςτ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ζ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
η) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
θ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
ιβ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ιγ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιδ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό  
επύ όλων των ανωτϋρω 
 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016: 
2.2 Για την παραλαβό των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ  του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τ η δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.  
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 

προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ __________.  
 

Άρθρο 3: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό 
εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ 
αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν 
πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η 
αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που 
αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό 
ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ 
εγκαύρωσ. 
3.2. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο διαγωνιςμό, η 
οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου 
ό  ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 

του ….. 
για το ϋργο : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΧΝ» 

με αναθϋτουςα αρχό την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών ____________    

 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ παρούςασ. 
Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ παρ. 2. 
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 
3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο πρακτικό τησ 
την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό την ακριβό ώρα που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό ακριβό ώρα που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 
3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε περύπτωςη 

νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  

3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από 

όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γύνεται 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] ςτην υπεύθυνη 

δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

Άρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ– Τπογραφό ςυμφωνητικού  
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4.1 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 

Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξη 

τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η 

υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του πλόθουσ των προςελθόντων 

ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν 

γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ  για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 3 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ και η 
ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη 
μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η 
υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, και τα νομιμοποιητικϊ 
ϋγγραφα για τισ ςύμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ . Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ 
καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόστου ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
 
δ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ αναγραφόσ 
των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ.  
 

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016. 

 
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα κατϊ τη 
ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ Ε.Δ. και 
αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 
 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των προςφορών 
και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ 
μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ 
αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ 
προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται 
ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 
ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 
 
ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ 
με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 
εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον 
διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ 
δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
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ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε παρϊρτημϊ του 
που υπογρϊφεται από τον πρόεδρο και τα μϋλη τησ.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη), και το 
υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο επύ 
αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ό ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην 
παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  

 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ    
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.9 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την 
ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται 
προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ 5 ημερών από την κοινοπούηςη 
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.  

i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την 
ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ.  
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη 
τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει  τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 316 
και 317 του ν. 4412/2016.  
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
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παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
ΚΙΛΚΙ  (5 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ).  
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςασ και 
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ πρoςταςύασ και από τισ 
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, και μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτεύται, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει 
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.9 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, 
κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ 
ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 
 

 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό 
πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η 
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 5 του ϊρθρου 316. 
 

 
4.3  Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ – Αςφαλιςτικϊ Μϋτρα / Ενςτϊςεισ 
 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω  των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016:  
 

  ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό  φορϋα. Για την 
ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ 
πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ύςτερα από γνώμη του Σεχνικού 
υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού 
ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ 
δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό 
από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό – ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο  ϊρθρο 316 και παρ. 4 ϊρθρου 1 
ν. 4412/2016  και του Μϋρουσ Β΄ του Βιβλύου ΙΙ (ϊρθρα 335 ϋωσ 338)   
 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα παρα κϊτω. ε 
περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).  
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
  Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
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Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 

ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων 
τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα,  και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., 
εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 
του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη 
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ  του προςφϋροντοσ, εύτε από το 
πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η 
επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περύ Δικηγόρων.  

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

6.5. Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ  αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την 
παρουςύα διερμηνϋων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ 

των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 

- Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- Σων ϊρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ 
δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - ηνπ λ. 4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων 
και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ 
πςθμίζειρ» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

 -(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων 
ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 21γσ 
Ιουνύου 1989 (L 395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 25ησ Φεβρουαρύου 1992 (L 76), 
όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου 
τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007 (L335)», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνϋδριο».  
 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ 

των μελών τουσ με κλόρωςη», 
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 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…» . 

  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
-(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, όπωσ 
ιςχύει 

  
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων κατϊ τη 

διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη 
ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του 
Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ 
και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων 
του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ 
και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των 
διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε 
διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 

 
Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ (Κ.Α.Δ.:11.02.02.03) 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ 

κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ κ.λ.π. 

καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο ϊρθ ρο 

τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Άρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα 
πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 310 και 315  του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ  
 
Απόφαςη με αρ.πρωτ.  24 για την ανϊληψησ υποχρϋωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2017  και με αρ.  24 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

 
11.1.        Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΥΑΛΣΟΤ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ ». 
 
  
11.2. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 73.160,00 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  43.360,00 € 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.804,80 € 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.674,72 € 
που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
(Αναθεώρηςη: 160,48 €) 
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ: 14.160,00 € 
  

11.3.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Οι  Δημοτικϋσ Ενότητεσ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ   
11.4.        Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

 τα πλαύςια του ϋργου πρόκειται να πραγματοποιηθεύ η αποκατϊςταςη τομών αςφϊλτου  ςε τομϋσ που ϋχουν 

πραγματοποιηθεύ από επεμβϊςεισ τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ Κιλκύσ, Κρουςύων οπουδόποτε (εύτε ςε εντόσ 

εύτε ςε εκτόσ ςχεδύου περιοχϋσ).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα οι εργαςύεσ που θα πραγματοποιηθούν για την πλόρη επαναφορϊ ενόσ τετραγωνικού μϋτρου 

αποξηλωθϋντοσ αςφϊλτου εύναι: 

1. Ευθύγραμμη και ςυνεχό τομό ςε οποιουδόποτε πϊχουσ και τύπου αςφαλτοςκυρόδεμα ό ϊοπλο ό οπλιςμϋνο 

ςκυρόδεμα με χρόςη αςφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό. 

2.  Εκςκαφό τησ προσ αποκατϊςταςη επιφανεύασ με τα χϋρια ό με μηχανικϊ μϋςα. 

3.  Υορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ όλων των προιόντων εκςκαφόσ ςε τόπο που θα υποδειχθεύ απο την υπηρεςύα 

ςε οποιαδόποτε απόςταςη. 

4. Καταςκευό υπόβαςησ από αμμοχαλικώδη υλικϊ ςυλλεκτϊ ό θραυςτϊ προιόντα λατομεύου  πϊχουσ 20 εκ (όταν το 

τμόμα αποκατϊςταςησ διαθϋτει αυτό την  υπόβαςη τότε θα παραλεύπεται αυτό η ςτρώςη χωρύσ απομεύωςη τιμόσ του 

ϊρθρου και θα πραγματοποιεύται ςυμπλόρωςη διαβροχό και πλόρη κυλύνδρωςη τησ υπϊρχουςασ ςτρώςησ).  
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5. Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 20εκ με την 

μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΠΣΠ Ο-155. 

6. Αςφαλτικό προεπϊλειψη με αςφαλτικό διϊλυμα τύπου ME - O κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτισ ΠΣΠ Α-11 και   Α-201 

ορύζεται.  

7. Αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαζόμενο ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, 

ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτην Π.Σ.Π. Α-265 ορύζεται. 

 

Οι καλούμενεσ τϊξησ εργοληπτικών επιχειρόςεων θα πρϋπει να υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην Α1 
τϊξη και ϊνω, για ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ.   
 

Επιςημαύνεται ότι, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δεν πρϋπει να 
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 337 ν. 
4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών του 
ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του ϋργου ούτε, 
αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., 
αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε  ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), μειώνουν 
ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη 
χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του τεχνικού 
ςυμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Ομϊδεσ 
Εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού 
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό ϋκπτωςησ 
ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οπούα μετϊ 
την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι Ομϊδεσ Εργαςιών ανϊ 
κατηγορύα ϋργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου,  ορύζεται ςε ϋξι μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1  Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του 

ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  
  



 

116 

 

13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.  

 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
  
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ  παρ. 1 α) του ϊρθρου 302 του ν.4412/2016, 
εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 1.180 ευρώ.   

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον 
όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που 
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη και ότι όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 

 
 
  
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα i:  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ προσ την οπούο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ 
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και την 
ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγ -

γύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου 
προσ τον οπούο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη 

του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 23-6-2017 , 
ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, 
να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του Σεχνικού 

υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ και 
ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ. 
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Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 
εγγυόςεωσ. 

  
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο  με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ 
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:  
 α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απόφαςησ  
 επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και  
 β) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη  
 απόφαςησ επ’ αυτών, και 
 γ) την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα  
 με το ϊρθρο 302 ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτεύται.  
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται 

αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 

ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ 

εκτόσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων 

των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του 

Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του 

αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 

εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ .  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το  Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθη κών και Δανεύων 
με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ 
λ. 4412/2016, , τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται 
μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 
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17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ 
τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   
 
Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 
 
Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η _________, ημϋρα ____________ 
Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

το ςυνοπτικό διαγωνιςμό, η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών ανϋρχεται ςε δώδεκα (12) 
ημϋρεσ από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη 
μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα  
αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη 
αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ 
οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, και αναρτϊται, κατϊ περιπτωςη, ςτην ΕΕΕΕ, ςτο 
ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα 
δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ 
και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 3 μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.   
 
Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   
 Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

 Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.     
 Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, και ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 66ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ / αναθϋτοντα φορϋα (www. 
deyak.gr) ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.   

  
 Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ δημοπραςύασ 

ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό 
πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών για την ανϊθεςη 
του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την 
αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό  

  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτο 
γνωςτικό αντικεύμενο εύτε των υδραυλικών ϋργων εύτε Η/Μ ϋργων υπό πύεςη και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

 

21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

 

21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 254 και τησ 
παρ. 1 (ε) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μόρφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που 
να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

 

Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. τθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Α και Β πρζπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται 

ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού  

Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται 

περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
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25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, 

ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, 
αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 
2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 
απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 
Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 
νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 

25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 

οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 
υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ’  

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 

ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.  

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα   

ό/και  

η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 

αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 
τουσ.  

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
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διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 

εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου,  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,  

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων 
κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα 
τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 

δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 

ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,  

(θ) Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του,. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού). 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1, 2  και 4.   

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 
και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να 
αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν 
επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που 

λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ 
περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται 
ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με 
τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν 
λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.  

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 

δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την 
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με 
την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ 
εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 

ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια 

ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα).  

Η εκτϋλεςη του ϋργου γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
 

[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016: Υπεύθυνη 
δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α΄75) ςύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 

 
 Κατϊ την υποβολό προςφορών ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων κϊτω των ορύων, οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ δϋχονται ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 (Α 75) ςύμφωνα με την παρ. 2 
του ϊρθρου 79 ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που 
εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ 
ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,  
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ,  
γ) εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςησ ςύμβαςησ υπερβαύνει το ϋνα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτόσ ΥΠΑ, ότι δεν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 
30). 

 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ προςφϋροντεσ 
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό 
διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων,  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] η υπεύθυνη 
δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  
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την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό περιςςότερων 
φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του, 
 
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] υπεύθυνη 
δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  για κϊθε φορϋα ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 

 
 

23.1 Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18, 
κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α) και κατϊ την ςύναψη τησ ςύμβαςησ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν 
προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ 
εντόσ των ϋξι μηνών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 18. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν 
προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών 
που προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 18. 
 
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Η 
πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεύ να ικανοποιεύται από ϋνα εκ των μελών τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται ο 
προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα 
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Γ – Ε).  
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται, 
εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού 
των παραγρϊφων 1 και 2  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 
ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 
ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε 
εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]   
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 
αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
23.2 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 
αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 
22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα, όςον 
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αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό 
την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
που υποβϊλλονται εύναι  

 φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη,  

 αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. 

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα 
ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό  υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη εκδύδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό 
εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ 
Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε 
εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ.  

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν ςυντρϋχουν οι ςχετικού λόγοι αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που 
εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητόρια και 
φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που 
ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

23.3 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 

 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην Α1 τϊξη και ϊνω, 
για ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ.   

  
 (β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν 
τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) 
ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την 
περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από 
ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 
αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
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εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του 
ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 
23.4 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων  

 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό 
το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω 
οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο.   
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικό.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν «ενημερότητα 
πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών  
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ  για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
ύμβουλο 
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ  
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ  
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 22. Α.4. 
(θ) 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην ενημερότητα πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτε λϋχη του 
πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων προςκομύζει 
επιπλϋον τησ ενημερότητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη αυτϊ.  
    

23.5 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ 

  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, η 
απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την προςκόμιςη ςχετικού 
ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα ακόλουθα:  

 

 
[Β] Για ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία κάηω ηων οπίων ηος άπθπος  5 ηος ν. 4412/2016]  

 
- α) υπεύθυνη δόλωςη ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1  τησ παρούςασ 
- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ,  
- γ) τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και  
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- δ) παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ 
περύπτωςη δικαιολογητικϊ τησ υποπεριπτ. (γ), για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋν ωςη. 
την υπεύθυνη δόλωςη που υποβϊλλει η ϋνωςη οικονομικών φορϋων προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 
εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ 
μεταξύ τουσ), καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ . 

 

Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, 
πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα 
με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη 
ςύςταςη του νομικού προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.) καθώσ και  η θητεύα του/των ό/και των μελών του διοικητικού 
οργϊνου. 

 

 
24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την αναθϋτουςα 

αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (ε)  τησ παρούςασ.  
 

Επιςημαύνεται ότι:  

α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα επιμϋρουσ 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 
του ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  

β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ 
αριθμητικόσ.  

γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην εκεύνων 
που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό λογιςτικϊ 
ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού διορθώνει τα 
ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.   

 

24.4  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.  

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 
Άρθρο 25: Τπεργολαβύα 

 
25.1 Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 

προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει.  

25.2  Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

 
25.3    Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό 

υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)  τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 
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 α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ, με  

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την 
υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23, κατϊ 
περύπτωςη. 

 β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την 
ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του 

  
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 31/2017 

Απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 
 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-31/31-1-2017. 

 

 
ΘΔΜΑ 15ν – Απόθαζε 2-32/31-1-2017. 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο». -ΚΑ: 61.93.01, 
πξνϋπνινγηζκνύ : 8.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
 

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

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι Νηθνλνκνιφγν θαη 
πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο – Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο». –Θ.Α. : 

61.93.01, πξνυπνινγηζκνχ : 8.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ  Δηζήγεζε 
Πθνπηκφηεηαο θαη Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρνπλ σο εμήο : 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
 
Λόγω τθσ ζλλειψθσ επαρκοφσ προςωπικοφ απαιτείται θ παροχι τθσ υπθρεςίασ διανομισ ειδοποιθτθρίων 
φδρευςθσ που κα πραγματοποιείται κάκε δίμθνο. Οι λογαριαςμοί ανζρχονται περίπου ςτισ δϊδεκα χιλιάδεσ 
(12.000) ανά δίμθνο και είναι απαραίτθτθ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Η 
παράδοςθ των λογαριαςμϊν ςτουσ καταναλωτζσ του Διμου Κιλκίσ πρζπει να είναι άμεςθ για να μθν 
δθμιουργοφνται προβλιματα λθξιπρόκεςμων λογαριαςμϊν και επιβαρφνονται οι καταναλωτζσ με προςαυξιςεισ 
εξ αιτίασ τθσ υπθρεςίασ μασ. 
Η ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ είναι επιβεβλθμζνθ για το ζτοσ 2017, επειδι με το υπάρχον 
προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ πρζπει να καλυφκοφν και οι πιεςτικζσ ανάγκεσ λόγω τθσ διεφρυνςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ με τον νόμο του Καλλικράτθ με τον οποίο τετραπλαςιάςτθκε θ περιοχι ευκφνθσ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ 
και ςχεδόν διπλαςιάςτθκε ο αρικμόσ των καταναλωτϊν και ςυνεπϊσ και των υδρομζτρων. 

 
Ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτο Άρκρο 29 προβλζπει δφο (2) κζςεισ υδρονομζων. Οι 
υδρονομείσ τθσ επιχείρθςθσ ζωσ ςιμερα ιταν επιφορτιςμζνοι και με τθν διανομι των λογαριαςμϊν φδρευςθσ 
(Άρκρο 26 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ). 
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Επίςθσ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Δ.. 2-12/09.02.2016 οι δφο υδρονομείσ τθσ επιχείρθςθσ  είναι πλζον 
πλιρωσ απαςχολοφμενοι ςτισ εργαςίεσ διακοπισ υδρομζτρων λόγω των μεγάλων λθξιπρόκεςμων 
ανείςπρακτων οφειλϊν των καταναλωτϊν. 

 
Τπάρχει ςχετικι νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΑΠΑΝΩΝ ςτο VIΙ ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 
71/2013 όπου ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αναφζρεται:« Κατ’ εξαίρεςθ, ςτο βακμό που αυτό 
επιβάλλεται από τισ αρχζσ αναγκαιότθτασ και αποδοτικότθτασ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ ςε τρίτουσ, ιδιϊτεσ  
φυςικά ι νομικά  πρόςωπα, εργαςιϊν ειδικισ φφςθσ, για  τθν εκτζλεςθ των οποίων απαιτείται είτε  
προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που δεν διακζτει, ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το 
ιδθ υπθρετοφν προςωπικό, είτε θ χριςθ τεχνικϊν μζςων που δεν διακζτει ο οικείοσ διμοσ.» Για παρεμφερι 
περίπτωςθ εκδόκθκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΑΠΑΝΩΝ ςτο VIΙ ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για 
τισ ΔΕΤΑ όπου κατά τθν κρίςθ του Κλιμακίου δεν αντίκειται ςτθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ θ ανάκεςθ ςε 
εξωτερικό ςυνεργάτθ, ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν εφ όςον δεν επαρκεί το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ για 
ςυγκεκριμζνεσ περιςταςιακζσ ανάγκεσ. 

 
Δεδομζνου ότι το κόςτοσ διανομισ των Λογαριαςμϊν από τα ΕΛΣΑ Α.Ε. είναι υπερβολικά μεγάλο ( 0,57 € ανά 
λογαριαςμό)  θ ΔΕΤΑ απευκφνκθκε ςε επιχειρθματίεσ τθσ τοπικισ αγοράσ που αςχολοφνται με τθν διανομι 

εντφπων και ζλαβε δφο προςφορζσ. 

 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ  και λαμβάνοντασ  υπ όψιν και το ποςό του κόςτουσ τθσ εν λόγω εργαςίασ 
προτείνεται θ απευκείασ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ "Διανομι  Ειδοποιθτθρίων Υδρευςθσ " ςε τρίτουσ ςφμφωνα με το 
Άρκρο 328 του νόμου 4412/2016. 

 
 

ΣΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

            Διανομι Ειδοποιθτθρίων Υδρευςθσ 

2. ΚΟΠΟ 

            Διανομι των λογαριαςμϊν Υδρευςθσ ςτουσ καταναλωτζσ τθσ πόλθσ του Κιλκίσ 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

            Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν διανομι των λογαριαςμϊν Υδρευςθσ ςτουσ καταναλωτζσ τθσ πόλθσ του Κιλκίσ     
ανά δίμθνο.  
            Η ποςότθτα των λογαριαςμϊν είναι περίπου 12.000 ςε κάκε ζκδοςθ (δίμθνο) και θ διανομι κα πρζπει να 
γίνεται εντόσ 20 θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ από τα γραφεία.  
            Η όλθ εργαςία αφορά τθν ζκδοςθ ζξι λογαριαςμϊν Υδρευςθσ (ζξι δίμθνα) 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

            Οκτϊ Χιλιάδεσ Ευρϊ ( 8.000,00 € ) πλζον Φ.Π.Α. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή & Γηνηθεηηθή πεξεζία απεπζχλζεθε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
αληηθείκελν ησλ δηαλνκψλ εληχπσλ ηεο πεξηνρήο θαη παξέιαβε ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο : 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΑΚΔΛΟ 

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ Θ. ΘΔΝΦΗΙΝΠ 0,10 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 

ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 0,11 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 
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ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (HORIZON PROMOTION) 0,115 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

 Δγθξίλεη ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 8.000,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.01 (ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ  
ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε : ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΘΔΝΦΗΙΝΠ, 
κε, Έδξα : ΘΑΟΑΝΙΖ & ΓΖΚΖΡΟΗΝ 1, Θηιθίο, ΑΦΚ : 120051080 θαη Γ.Ν.. : Θηιθίο,  

έλαληη ηνπ πνζνχ σλ 7.200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.01  (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 
πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-32/31-1-2017. 
 

 
ΘΔΜΑ 16Ο  2-33/31-1-2017 
 

Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 
ΓΔΤΑ.Γ.Γ. έηνπο 2017. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΓΔΑ.Γ.Γ. έηνπο 2017, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 

Έρνληαο ππφςε:  

Σηο  δηαηάμεηο  ηνπ  λ. 2346/1995  Γαπάλεο  θίλεζεο  ησλ  κεηαθηλνπκέλσλ  πξνζψπσλ  κε εληνιή ηνπ 
Γεκνζίνπ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2362/1995. 
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Σν Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΔΚ 35 Α ') 

Κάιπςε δαπαλψλ  κεηαθηλνπκέλσλ  ππαιιήισλ εληφο θαη  εθηφο  Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο . 

Απφθαζε Τπ. Οηθ. 2/33481/0022/27.04.2011 (ΦΔΚ 1069/31.05.2011 ηεχρνο Β')   
Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ. 

Λφγσ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηεο ΓΔΤΑ Γέιηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηα Γ.Γ. Υαιάζηξαο, Αλαηνιηθνχ θαη Κπκίλσλ- Μαιγάξσλ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο 
έρεη ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαζψο επίζεο θαη δηνηθεηηθή - νηθνλνκηθή επίβιεςε 
απηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζπρλήο κεηάβαζεο ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ζηνπο παξαπάλσ πξννξηζκνχο. Οη εξγαδφκελνη ιφγσ ησλ δηαδνρηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ κπνξνχλ ζε θάζε 
πεξίπησζε λα θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο, επεηδή απηά δελ επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη 
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο δψλεο επζχλεο ζηελ νπνία αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ην  εμππεξεηνχκελν 
πξνζσπηθφ ή ν Γήκνο, (θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ/ηνο 2396/1953 θαη 
ζην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 543/5543/2000), ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ηδησηηθά ηνπο νρήκαηα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Οη εξγαδφκελνη απηνί ήηαλ νη εμήο θαη κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο: 

Νηθφιανο Απνζηνιίδεο Υεκηθφο Μεραληθφο επηβιέπσλ Μεραληθφο ησλ έξγσλ Υαιάζηξα - Αλαηνιηθφ- 
Κχκηλα, Μάιγαξα. Παλαγηψηεο Καπαζαθαιίδεο Σ.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο επηβιέπσλ Μεραληθφο Υαιάζηξα 
- Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα. Υξήζηνο Αζιαλίδεο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Δπηηξνπή Π.Π.Α.Δ. Υαιάζηξα 
- Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα. Υξήζηνο Γηνβαλνχδεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δπηηξνπή Π.Π.Α.Δ. Υαιάζηξα - 
Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα.  . Ησάλλεο Παξαγηφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο γεληθή επίβιεςε έξγσλ δηνηθεηηθή 
παξαθνινχζεζε ίλδνο - Υαιάζηξα - Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα. Ζιίαο Αβξακίδεο Υεκηθφο Μεραληθφο 
δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε Υαιάζηξα - Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα. Μηραήι Κπξηαδίδεο Οηθνλνκνιφγνο 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ίλδνο - Υαιάζηξα. Οπξαλία Καζθακαλίδνπ Οηθνλνκνιφγνο νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 
ίλδνο - Υαιάζηξα. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη  φηη νη ππάιιεινη πνπ κεηαθηλήζεθαλ εθηφο έδξαο 
κε εληνιή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο  δηθαηνχληαη εμφδσλ  κεηαθίλεζεο,  ζηα  νπνία 
πεξηιακβάλεηαη  θαη  ε  δαπάλε  ρηιηνκεηξηθήο  απνδεκίσζεο, (ε πξνζθφκηζε ησλ απνδείμεσλ δηνδίσλ δελ 
απαηηείηαη ιφγσ ηεο κε χπαξμεο απηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο). 

Γελ πξνθαιείηαη αδηθαηνιφγεηε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε κε αλαγθαίεο δαπάλεο 
κεηαθίλεζεο. Ζ αηηία κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήινπ, αλαγξάθεηαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ 
γελφκελε ζην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο εληνιήο κεηαθίλεζεο, αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν νξηζκέλν 
θαη εηδηθφ ζην ζψκα απηήο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ έθαζην 
κεηαθηλνχκελν ππάιιειν δελ κπνξνχζε λα αλαγξαθεί παξά κφλν επίβιεςε έξγνπ ιφγσ ηνπ φηη 
εμαξηηφηαλ απφ ηελ πνξεία ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Αλαγφκελε  έηζη ζην 
ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο εληνιήο κεηαθίλεζεο, αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν νξηζκέλν θαη εηδηθφ ζην 
ζψκα απηήο κε ζπλνπηηθή ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ  
κεηαθηλνχκελν ππάιιειν δελ κπνξνχζε λα αλαγξαθεί παξά κφλν επίβιεςε έξγνπ 
 

χκθσλα κε ηελ : 

1. Αξηζκφ 2/56533/0022-ΦΔΚ B1535/19.10.2006  Καζνξηζκφο  ρηιηνκεηξηθήο  απνδεκίσζεο  ησλ  
κεηαθηλνπκέλσλ  ππαιιήισλ γηα ππεξεζία κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά κέζα . Καζνξίζηεθε  
ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ γηα ππεξεζία ππαιιήισλ κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά 
κέζα, σο εμήο: α. Γηα κεηαθίλεζε κε επηβαηηθά απηνθίλεηα ζε δεθαπέληε ιεπηά (0,15 €) γηα θάζε 
ρηιηφκεηξν. 

2. Σελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Αξ.Πξση. νηθ. 2/74450/ΓΔΠ  κε ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 
(ΦΔΚ 94/Α’) «Γαπάλεο κεηαθηλνχκελσλ εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο». 

http://www.docman.gr/Download/6832.aspx
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Επί ηνπ άξζξνπ 11 (Ηκεξήζηα απνδεκίσζε) : 
Με ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ην πνζό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο πνπ 
θαηαβάιιεηαη ζην κεηαθηλνύκελν γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ εθηόο έδξαο ζην εζσηεξηθό. Τν πνζό απηό 

νξίδεηαη ζηα ζαξάληα (40) επξώ, αλεμάξηεηα από ηε ζέζε ή ην βαζκό ηνπ κεηαθηλνύκελνπ. 

Επηζεκαίλεηαη όηη πνζά εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, πςειόηεξα από απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα παξάγξαθν, (π.ρ. 56 € γηα ηνπο κεραληθνύο θ.ι.π.) παύνπλ λα ηζρύνπλ από 1-1-2016, 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λόκνπ. 
Η εκεξήζηα απνδεκίσζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη : 
Γ. Καηά ην έλα ηέηαξην (1/4), δειαδή 10 €, γηα ηηο απζεκεξόλ εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο, δειαδή γηα 

κεηαθηλήζεηο άλσ ησλ πελήληα ρηιηνκέηξσλ κε απζεκεξόλ επηζηξνθή ζηελ έδξα ηνπ ππαιιήινπ. 

3. ηνλ Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΔΚ 35 Α ') Άξζξν 2 - Ζκέξεο εθηφο έδξαο. Ο αξηζκφο ησλ επηηξεπνκέλσλ θαη' 
έηνο θαη θαηά κήλα εκεξψλ εθηφο έδξαο ησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν, ηελ θαηεγνξία θαη 
εηδηθφηεηα πνπ αλήθνπλ, θαζνξίδεηαη κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  αξκφδηνπ  Τπνπξγνχ  θαη  ηνπ  Τπνπξγνχ  
Οηθνλνκηθψλ  θαη  δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) θαη' έηνο. 

4. Οη παξαπάλσ δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ ηε ΓΔΤΑ Γέιηα, κέζσ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη κε ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη πξνβιέπεηαη σο έμνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.  

 

  

Οξίδεη αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ εμήληα (60) θαη' έηνο.  

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε  πελήληα έμη € (56) € γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Π.Δ θαη ζαξάληα πέληε επξψ (45 €) γηα 
ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ. θαη  ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε δεθαπέληε ιεπηά (0,15 €) γηα θάζε ρηιηφκεηξν. 

Δπίζεο νξίδεη  ζχκθσλα κε ηηο βεβαηψζεηο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Π.Κ.Μ. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Κηιθίο ηηο εμήο απνζηάζεηο: 

Κηιθίο - ίλδνο - Υαιάζηξα, απφζηαζε 53 ρηιηφκεηξα. 

Κηιθίο - Υαιάζηξα - Αλαηνιηθφ- Κχκηλα, Μάιγαξα, απφζηαζε 80,2 ρηιηφκεηξα. 
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Οη κεηαθηλήζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθα : 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

ⱱ     ⱱ ⱱ   ⱱ     ⱱ         ⱱ     

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

ⱱ       ⱱ     ⱱ    ⱱ   ⱱ   ⱱ      

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

ⱱ       ⱱ     ⱱ    ⱱ   ⱱ   ⱱ      

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

  ⱱ   ⱱ   ⱱ        ⱱ    ⱱ       ⱱ 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

  ⱱ   ⱱ   ⱱ        ⱱ    ⱱ       ⱱ 

Αβραμίδθσ Ηλίασ  ⱱ       ⱱ     ⱱ      ⱱ  ⱱ      ⱱ 
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

  ⱱ     ⱱ      ⱱ  ⱱ      ⱱ  ⱱ     

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

  ⱱ     ⱱ      ⱱ  ⱱ      ⱱ  ⱱ     

 
 
 

ΜΑΡΣΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

 ⱱ     ⱱ  ⱱ       ⱱ     ⱱ      ⱱ   ⱱ  

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

ⱱ       ⱱ     ⱱ    ⱱ   ⱱ    ⱱ    ⱱ    

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

ⱱ       ⱱ     ⱱ    ⱱ   ⱱ    ⱱ    ⱱ    

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

     ⱱ    ⱱ     ⱱ       ⱱ ⱱ       ⱱ ⱱ 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

     ⱱ    ⱱ     ⱱ       ⱱ ⱱ       ⱱ ⱱ 

Αβραμίδθσ Ηλίασ ⱱ  ⱱ       ⱱ    ⱱ   ⱱ     ⱱ       ⱱ   

Κυριαηίδθσ      ⱱ  ⱱ ⱱ     ⱱ      ⱱ    ⱱ    ⱱ    
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Μιχάλθσ 

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

     
ⱱ 

 ⱱ ⱱ     ⱱ      ⱱ    ⱱ    ⱱ    

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

    ⱱ       ⱱ        ⱱ        ⱱ   

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

      ⱱ    ⱱ       ⱱ       ⱱ      

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

      ⱱ    ⱱ       ⱱ       ⱱ 
     

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

  ⱱ 
         ⱱ 

       ⱱ 
     ⱱ    

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

  ⱱ          ⱱ        ⱱ      ⱱ    

Αβραμίδθσ Ηλίασ    ⱱ      ⱱ         ⱱ       ⱱ     
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

     ⱱ      ⱱ        ⱱ    ⱱ       

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

     
ⱱ 

     
ⱱ 

       ⱱ    ⱱ 
      

 

ΜΑΪΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ   ⱱ     ⱱ    ⱱ      ⱱ      ⱱ       ⱱ 
Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ    ⱱ ⱱ 

     ⱱ    ⱱ          ⱱ 
   

ⱱ 
  

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ    

ⱱ ⱱ      ⱱ    ⱱ          ⱱ 
   ⱱ  

 
Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ  

ⱱ       ⱱ          ⱱ 
  

ⱱ 
   ⱱ     

ⱱ 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ  

ⱱ 
      

ⱱ          ⱱ   ⱱ    ⱱ     
ⱱ 

Αβραμίδθσ Ηλίασ     ⱱ     ⱱ     ⱱ ⱱ       ⱱ       ⱱ  
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Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ  

 
  

ⱱ 
      

ⱱ 
    

ⱱ 
 

ⱱ 
    ⱱ 

    
ⱱ   

Καςκαμανίδου 
Ουρανία  

 
  

ⱱ 
      

ⱱ 
    

ⱱ 
 

ⱱ 
    ⱱ 

    
ⱱ   

 
 

ΙΟΤΝΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

 ⱱ          ⱱ   ⱱ        ⱱ      ⱱ  

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

      ⱱ      ⱱ   ⱱ    ⱱ       ⱱ    

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

      ⱱ      ⱱ   ⱱ    ⱱ       ⱱ    

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ     ⱱ        ⱱ            ⱱ  ⱱ   

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ     ⱱ        ⱱ            ⱱ  ⱱ   

Αβραμίδθσ Ηλίασ         ⱱ          ⱱ   ⱱ    ⱱ    ⱱ 
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

       ⱱ    ⱱ          ⱱ       ⱱ ⱱ 

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

       ⱱ    ⱱ          ⱱ       ⱱ ⱱ 

 

ΙΟΤΛΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

  ⱱ   ⱱ      ⱱ      ⱱ        ⱱ  ⱱ    

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

  
ⱱ 

      ⱱ   ⱱ       ⱱ 
   ⱱ 

   
ⱱ 

   

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

  ⱱ       ⱱ   ⱱ       ⱱ    ⱱ    ⱱ    

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

   ⱱ 
       

ⱱ 
 

ⱱ 
      

ⱱ 
   ⱱ      

ⱱ 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

   
ⱱ        ⱱ  ⱱ       ⱱ    

ⱱ      
ⱱ 
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Αβραμίδθσ Ηλίασ     ⱱ  ⱱ          ⱱ  ⱱ     ⱱ   ⱱ     
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

     
ⱱ 

    
ⱱ 

  
ⱱ 

   
ⱱ 

     ⱱ 
      

ⱱ 

Καςκαμανίδου  
Ουρανία 

     
ⱱ 

    
ⱱ 

  
ⱱ 

   
ⱱ 

     ⱱ 
      

ⱱ 

 
 
 
 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

 

ⱱ        ⱱ                  ⱱ ⱱ   

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ  

 ⱱ 
   

ⱱ                       
ⱱ ⱱ 

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ   

ⱱ 
   ⱱ                       

ⱱ ⱱ 

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ 
  ⱱ     ⱱ                   ⱱ    

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ 
  

ⱱ 
    

ⱱ                   ⱱ    

Αβραμίδθσ Ηλίασ ⱱ    ⱱ   ⱱ                       ⱱ 
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

  
 

ⱱ 
     

ⱱ ⱱ 
                 

ⱱ 
  

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

  
 

ⱱ 
     

ⱱ ⱱ 
                 

ⱱ 
  

 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

    ⱱ       ⱱ   ⱱ   ⱱ   ⱱ     ⱱ     

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

     
ⱱ 

 
ⱱ      ⱱ 

       
ⱱ   ⱱ 

  
ⱱ 

  

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

     ⱱ  ⱱ      ⱱ        ⱱ   ⱱ   ⱱ   

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ   ⱱ 
  ⱱ 

     ⱱ 
     ⱱ 

         ⱱ 
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Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

ⱱ   
ⱱ 

  ⱱ 
     

ⱱ 
     ⱱ          ⱱ 

 

Αβραμίδθσ Ηλίασ ⱱ     ⱱ     ⱱ   ⱱ             ⱱ ⱱ   
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

   
ⱱ 

      
ⱱ 

      
ⱱ 

 
ⱱ 

 
ⱱ     

ⱱ 
   

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

   
ⱱ 

      
ⱱ 

      
ⱱ 

 
ⱱ 

 
ⱱ     

ⱱ 
   

 
 
 
 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

 ⱱ       ⱱ   ⱱ     ⱱ         ⱱ     ⱱ 

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

  
ⱱ 

  
ⱱ 

    
ⱱ       

ⱱ ⱱ 
    ⱱ 

       

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

  ⱱ   ⱱ     ⱱ       ⱱ ⱱ     ⱱ        

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

   
ⱱ 

    
ⱱ 

   ⱱ 
      ⱱ 

      ⱱ   
ⱱ 

 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

   
ⱱ 

    
ⱱ    

ⱱ 
      ⱱ       ⱱ   

ⱱ 
 

Αβραμίδθσ Ηλίασ   ⱱ  ⱱ     ⱱ      ⱱ   ⱱ      ⱱ       
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

 
ⱱ 

  
ⱱ 

     
ⱱ 

        
ⱱ   

ⱱ 
      

ⱱ 
 

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

 ⱱ   ⱱ      ⱱ         ⱱ   ⱱ       ⱱ  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

 
 ⱱ     ⱱ       ⱱ         ⱱ     ⱱ  

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

ⱱ      ⱱ   
 

   ⱱ      ⱱ       ⱱ    

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

ⱱ 
     

ⱱ 
  

 
   ⱱ 

     
ⱱ       

ⱱ 
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Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

 
 

 
  

ⱱ 
   ⱱ 

      ⱱ      
ⱱ       

ⱱ 

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

 
 

 
  

ⱱ 
   

ⱱ 
      ⱱ      ⱱ 

      
ⱱ 

Αβραμίδθσ Ηλίασ  ⱱ       ⱱ    ⱱ        ⱱ         ⱱ 
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

 ⱱ 
      

 
   

ⱱ   
ⱱ 

     ⱱ 
      

ⱱ 
 

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

 ⱱ 
      

 
   

ⱱ   
ⱱ 

     ⱱ 
      

ⱱ 
 

 
 
 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Παραγιόσ 
Ιωάννθσ 

   ⱱ ⱱ        ⱱ       ⱱ         ⱱ   

Καπαςακαλίδθσ 
Παναγιϊτθσ 

ⱱ      ⱱ    ⱱ       ⱱ          ⱱ    

Αποςτολίδθσ 
Νικόλαοσ 

ⱱ 
     

ⱱ 
   

ⱱ 
      ⱱ 

         
ⱱ 

   

Γιοβανοφδθσ 
Χριςτοσ 

     
ⱱ 

       
ⱱ 

      
ⱱ ⱱ 

    ⱱ     

Αςλανίδθσ 
Χριςτοσ 

     
ⱱ 

       ⱱ       
ⱱ ⱱ 

    ⱱ     

Αβραμίδθσ Ηλίασ      ⱱ         ⱱ   ⱱ    ⱱ     ⱱ     
Κυριαηίδθσ 
Μιχάλθσ 

ⱱ       ⱱ    ⱱ       ⱱ         ⱱ    

Καςκαμανίδου 
Ουρανία 

ⱱ 
      ⱱ 

   
ⱱ 

      
ⱱ 

        
ⱱ 

   

 
 

 

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)
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζηειερψλ ζα γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη κεηά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηα  κεληαία πξνγξάκκαηα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ έξγσλ ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα. 
 

 

 Νξίδεη  ζχκθσλα κε ηηο βεβαηψζεηο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Ξ.Θ.Κ. Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Θηιθίο ηηο εμήο απνζηάζεηο: 
 Θηιθίο - Πίλδνο - Σαιάζηξα, απφζηαζε 53 ρηιηφκεηξα. 
 Θηιθίο - Σαιάζηξα - Αλαηνιηθφ, απφζηαζε 72,6 ρηιηφκεηξα. 

 Θηιθίο - Σαιάζηξα - Αλαηνιηθφ -Θχκηλα, Κάιγαξα, απφζηαζε 80,2 ρηιηφκεηξα. 
 Θηιθίο - Θχκηλα, Κάιγαξα -  Αλαηνιηθφ , απφζηαζε 79,9 ρηιηφκεηξα. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 2-33/31-1-2017. 

 
 

 

 
 

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. 
 

 
 

 
31 Ηαλνπαξίνπ 2017 

 

 
                                                      

 


