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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  5/2014 

Σεο κε αξηζκό 5/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 14 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα: 

12:00 κ.κ., εκέξα Παξαζθεπή, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ 
κε αξηζκφ   548/10-03-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.1069/1980 
«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 
έμη (6) 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Θηιθίο,  Α. Πξφεδξνο 

2) Οπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο  
3) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο  

4) Θσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Κέινο 
5) Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

6) ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο χκβνπινο, Κέινο  

 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Παληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 51_2014 
 

Πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ησλ Σ.Δ.Η. (Απόθαζε 51/2014).  

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην έβδνκν ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.    

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ..  αλαθέξζεθε 

ζηελ απαζρφιεζε καζεηψλ απφ ην Κ.Δ.Σ.Δ.Κ. Κηιθίο θαη ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. γηα πξαθηηθή άζθεζε  

ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: 

 

mailto:info@deyak.gr


 

1. Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ. 

2. Σερλίηεο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ. 

3. Σερλίηεο Θεξκηθψλ – Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 

4. Τπάιιεινη Οηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ. 

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

 
απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Σελ απνδνρή γηα πξαθηηθή άζθεζε 10 καζεηψλ  απφ ην Κ.Δ.Σ.Δ.Κ. Κηιθίο, γηα ην έηνο 2014. ηνλ 
παξαπάλσ αξηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξσηνεηείο καζεηέο πνπ ήδε εξγάδνληαη θαη ζα 
ζπλερίζνπλ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 52_2014 
 

Θέκαηα εξγαδνκέλσλ – δηεξεύλεζε πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ ππαιιήισλ. (Απόθαζε 
52/2014). 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ ε εηζήγεζε ηνπ Αβξακίδε Ζιία γηα άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ηνπ 
Ησάλλε Παξαγηνχ, εξγαδφκελνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζε εθαξκνγή ηνπ 
ΔΚΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (ΦΔΚ Β, αξηζκφο 33, 18 Ηαλνπαξίνπ 2005), γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Σελ Σξίηε 11 Μαξηίνπ 2014, θαη πεξί ηελ ψξα 12:00 ήξζε ν αλσηέξσ ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, 
θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  

Άλνημε ηε ζπδήηεζε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο αληιηψλ απφ ην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
ιέγνληαο φηη εγθξίζεθε ε απφθαζε ηνπ Γ γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα. 

Απάληεζα ιέγνληαο φηη απηφ είλαη επράξηζην. 

Αληαπάληεζε ιέγνληαο φηη πξέπεη λα αθπξσζεί ε απφθαζε, επεηδή δελ εληάρζεθε ζην εληαίν πξφγξακκα 
πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ), θάηη πνπ έκαζε ηειεθσλψληαο ζηελ Αζήλα, παξά ηελ αληίζεηε γλψκε ηεο ππεχζπλεο 
ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ζην Κηιθίο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα εληάζζνληαη νη πξνκήζεηεο 
ησλ ΓΔΤΑ ζην ΔΠΠ, θάηη πνπ είλαη επλντθφ γηα ηε ΓΔΤΑ.  

Κνληνινγίο, εκθαλίδεηαη λα αληηηίζεηαη ν Παξαγηφο ζηελ άπνςε ηεο ππεχζπλεο ειεγθηνχ λνκηκφηεηαο, ε 
νπνία άπνςε είλαη επσθειήο γηα ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη δελ ζα εκπιέθεη ζε άιιεο πεξηπέηεηεο φπσο ε άζθεζε 
δηψμεσλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Ζ αθξηβήο κνπ δηαηχπσζε ήηαλ απηνιεμεί «γηαηί ην θάλεηο απηφ; Θέιεηο λα θάκε κήλπζε απφ ηνλ Ατβαδίδε;» 
ζεκεησηένλ ν Ατβαδίδεο είλαη ν κεηνδφηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο. 



 
Δθείλε ηε ζηηγκή εμεκάλε θαη σξπφκελνο φξκεζε απεηιεηηθά ζην γξαθείν κνπ, έξημε ηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή θαη ηα γπαιηά κνπ, κε άξπαμε απφ ηα ξνχρα ζην ζηήζνο θαη ιέγνληαο «ηη είπεο ξε» θιπ. 

Πξηλ πξνιάβσ λα ζπλέιζσ απφ ηελ έθπιεμε θαη θξαηψληαο επηπρψο ηελ ςπρξαηκία κνπ, ξσηνχζα ηη 
έπαζεο, γηαηί θάλεηο έηζη θιπ. Σν ίδην άξρηζαλ λα θσλάδνπλ θαη νη παξεπξηζθφκελνη εθείλε ηε ζηηγκή ζην 
γξαθείν Απνζηνιίδεο Νίθνο θαη Διηζάβεη Νάζθα, εξγαδφκελνη ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ν Υαλνδίδεο Γεσξγίνο, 
δεκνηηθφο ππάιιεινο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηνλ εξεκήζνπλ θσλάδνληαο ηη θάλεηο; Ση έπαζεο θιπ. 

Ο ίδηνο ζε θαηάζηαζε ακνθ ζπλέρηζε λα κε θξαηά απφ ηα ξνχρα εξρφκελνο ζε απφζηαζε αλαπλνήο θαη λα 
θσλάδεη ηφζν δπλαηά, ψζηε ην επεηζφδην λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηα δηπιαλά γξαθεία.   

Κάπνηα ζηηγκή εξέκεζε θαη ζπλήιζε θάπσο, θαη φηαλ άθνπζε απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ηη πξαγκαηηθά 
είπα, ηζρπξίζηεθε φηη παξάθνπζε ηελ έθθξαζή κνπ θαη ηελ εμέιαβε σο πξνζβιεηηθή θαη δήηεζε ριηαξά 
ζπγλψκε. 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ αλ εμεηαζηεί κεκνλσκέλα, δελ θαηέιεμε ζηα ρεηξφηεξα, δειαδή ζε αληίζηνηρε 
αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά κνπ πνπ ζα νδεγνχζε ζηνλ πιήξε εμεπηειηζκφ κνπ, θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 
αξρηθή κνπ έθπιεμε, ηελ ςπρξαηκία ηεο ζηηγκήο θαη ηελ ζηηγκηαία αδξάλεηα γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ Παξαγηνχ. 

Όκσο ζηε ζπλέρεηα κε πξνβιεκάηηζε πνιχ, επεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ είλαη πξνθιεηηθή θαη 
πξνζβιεηηθή  πξνο φινπο, ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελε θαη ζπλερψο απμαλφκελεο έληαζεο. Ζ 
επηζεηηθφηεηά ηνπ είλαη έθδειε ζε φιν ηνλ πεξίγπξφ ηνπ θαη ιίγν έσο πνιχ γλσζηή. Οη πνιινί εξγαδφκελνη 
θαη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο δέρζεθαλ πξνζβνιέο απφ ηνλ ίδην. Σν ζθάικα είλαη φηη έγηλαλ  
αλεθηέο ινγσ ζπλαδειθηθφηεηαο κε ηελ ειπίδα φηη ζα θαηαιαγηάζνπλ. Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 
θαηάζηαζε νδεγήζεθε απφ ηα ιφγηα ζηε ρεηξνλνκίεο.  

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ απνηππψλεηαη θαη ζηα εμήο: 

1. Αξλείηαη λα ππνγξάθεη ην παξνπζηνιφγην 
2. Αξλείηαη λα δεηά έγγξαθε άδεηα. 
3. Γελ ηεξεί ην σξάξην εξγαζίαο. 
4. Καπλίδεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

Δίκαη ππνρξεσκέλνο σο γεληθφο δηεπζπληήο, λα θξνληίζσ λα ππάξρεη πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε εξεκία 
θαη αμηνπξέπεηα. Γελ είλαη επράξηζην λα εγθαιείηαη έλαο εξγαδφκελνο πνπ είλαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κάιηζηα 
θαηέρεη ζέζε επζχλεο. Όκσο πξνέρεη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. λα δεηήζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο, ην ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζε 
επφκελε ζπλεδξίαζε. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 53_2014 

Σξφπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο «χληαμε λένπ ΔΚΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο». (Απόθαζε 53/2014). 

 



 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη αλέθεξε ηα εμήο ν 
πξνεγνχκελνο νξγαληζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΤΑ Θηιθίο ζπληάρζεθε κε ηελ 

ίδξπζε ηεο ΓΔΤΑ ην 1994 έθηνηε ηα δηνηθεηηθά  φξηα έρνπλ επεθηαζεί δχν θνξέο κε ην 
πξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο θαη Θαιιηθξάηεο αληίζηνηρα φκσο παξά ην γεγνλφο απηφ 

θακία ηξνπνπνίεζε δελ έρεη γίλεη ψζηε ε ΓΔΤΑ λα απνθηήζεη κία ζχγρξνλε δνκή  θαη 
δηνηθεηηθή επειημία ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα ηεο θαζήθνληα παξάιιεια 

αξκνδηφηεηεο πνπ είρε ε ΓΔΤΑ Θηιθίο  έρνπλ θαηαξγεζεί φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ε νπνία έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ΦΟΓΑ. Σα παξαπάλσ 

θαηαδεηθλχνπλ   ηελ αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο λένπ ΔΚΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.   

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 
 

1. Σελ ζχληαμε λένπ ΕΚΥ τησ ΔΕΥΑ Κιλκίσ. 

2. Την διερεφνηςη ςφνταξησ αυτοφ από τα ςτελζχη τησ υπηρεςίασ και ςτην περίπτωςη αδυναμίασ λόγω του 
φόρτου εργαςίασ την ςφνταξη μετά την εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ. 

 

ΘΔΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΖ 54_2014 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο «πδξαπιηθά εμαξηήκαηα» 
 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ..   ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ην έηνο 2014. 

Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάζηεθε ε κε αξηζκφ …../2014 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

1.  Δγθξίλεη ηελ ζπληαρζείζα κειέηε πξνκήζεηαο κε αξηζκφ …/2014 ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
2. Σελ πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο έηνπο 2014 κε πξφρεηξν 
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε πνπ αθνινπζεί. 
 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

πλνπηηθά ηνηρεία Πξνκήζεηαο 
 



 

 
 

Α  ΜΔΡΟ : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

Α1 .   ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΗ - ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ      ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ  έηνπο 2014   γηα  ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

Ζ ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ ην εμεηδηθεπκέλν 
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑ. 

Σα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεπζεί ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. έρνπλ εληαρζεί ζε 4 νκάδεο πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. Ο θάζε πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο 
πιηθψλ. Σα πιηθά  ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απφ επψλπκνπο θαηαζθεπαζηέο. Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
δηαθήξπμεο. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ απνζεθάξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε 
ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» (ΦΔΚ 
11/Α). Σνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑΚ θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο φπσο ηζρχνπλ. 

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

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα πιηθψλ , εθφζνλ ε 
πξνζθνξά ηνπ θξηζεί φηη θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 
Α2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

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

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 
ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 
2014  

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 
Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Αλνηθηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο Με Κξηηήξην Αλάζεζεο Σελ 
Καιχηεξε Αζξνίζηεθα Έθπησζε Αλά Οκάδα Τιηθψλ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
……….. € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. 

  

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Γώδεθα  (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Κηίξην ΓΔΤΑ Κηιθίο  -  1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο - Ξεξφβξπζεο 



 

Α2.2 θνπόο – ηόρνο 
θνπφο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο κέζσ ηεο άκεζεο δπλαηφηεηαο πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ  πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε 
ζσζηή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 
 

Α2.3  Γεληθέο Απαηηήζεηο – Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε πιηθά αλά νκάδα πιηθψλ. 
ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε πιηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλάγθε πξνκήζεηαο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνηα  ππννκάδα πιηθψλ αιιά δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί ε 
δεηνχκελε δηάζηαζε, ε ηηκνιφγεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα βγαίλεη απφ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή 
αθαηξψληαο ηελ ζπλνιηθή έθπησζε  ηεο αληίζηνηρεο ππννκάδαο ζηε νπνία αλήθνπλ θαη  ηελ νπνία ζα έρεη πεηχρεη ν 
πξνκεζεπηήο απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Κηιθίο ,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ε Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο κε δαπάλε θαη επζχλε 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

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

1. ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ Α (Βάλεο ζχξηνπ, Τδξαπιηθέο Βαιβίδεο, Δμαξκφζεηο θ.ι.π.)  ζπλνιηθνχ 
πξνηπνινγηζκνχ. 52380,00 αλεπ ΦΠΑ 23%. 

2. ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ Β (Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα φπσο Εηκπψ, Φιαληδνδηκπψ, ελσηηθά, ηαθ, θ.ι.π.)  
ζπλνιηθνχ πξνηπνινγηζκνχ 100614,00 αλεπ ΦΠΑ 23%. 

3. ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ Γ (Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ φπσο Ζιεθηξνκνχθεο, Λαηκνί, θ.ι.π.)  ζπλνιηθνχ 
πξνηπνινγηζκνχ 21415,00 αλεπ ΦΠΑ 23%. 

4. ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ Γ (Οξεηράιθηλα ξαθφξ, ζσιήλαο ηνπκπφξακα, εμαξηήκαηα γαιβαληδέ, θ.ι.π.) 
ζπλνιηθνχ πξνηπνινγηζκνχ 37260,50 αλεπ ΦΠΑ 23%. 

Σα πιηθά θάζε νκάδαο πιηθψλ ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρεο ππννκάδεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αληίζηνηρν 
πξνυπνινγηζκφ έθαζηεο νκάδαο. 

       Α3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α3.1  Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ απνζεθάξην ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ νκάδα πιηθψλ Α  ζε δηάζηεκα επηά (14) εκεξνινγηαθώλ ήκεξσλ  θαη 
γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, θαη Γ ζε δηάζηεκα (7) εκεξνινγηαθώλ ήκεξσλ  λα πξνκεζεχζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. κε ηα 
παξαγγειζέληα πιηθά δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

Α3.2  Σόπνο Παξάδνζεο Πξνκήζεηαο 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ βαξχλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 
 

Α3.3  Γηαδηθαζία παξαιαβήο Πξνκήζεηαο  
Οη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή  πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο πιηθψλ. 
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα απηήο ε παξαιαβή 
ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί 
απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ κεξηθή ή ηελ 
ηέιεηα απφξξηςε ησλ παξαιακβαλφκελσλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν. Δθφζνλ ν αλάδνρνο 
δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηελ ίδηα νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά 
ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο, ηξφπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα φιεο ηεο πνζφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπάλσ 
πνζφηεηα απφ θάπνην πιηθφ κε θφζηνο απηφ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε.  



 
ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηέαο παξαγγειίαο απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή - ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηεο - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηεο παξαδνηέαο παξαγγειίαο, 
πξνθεηκέλνπ ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ηελ μαλαζηείιεη. Σα έμνδα απνζηνιήο ησλ πιηθψλ πνπ 
δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο απφ θαη πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηα επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν πξνκεζεπηήο.  
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηεο πξνκήζεηαο, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαπηζηψζεη 
κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο εληφο επηά εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.  
 
 
 

Β ΜΔΡΟ : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

Β1  ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

Β1.1  Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ζσζηή 
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο,  γηα ην έηνο 2014. 
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο πιηθψλ κε  βάζε ηε ρξήζε ηνπο. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ ζε κηα νκάδα πιηθψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ πιηθψλ κηαο νκάδαο πιηθψλ. 
Κάζε δηαγσληδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη πξνθνξά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο πιηθψλ. 
 

Β1.2 Πξνϋπνινγηζκόο Πξνκήζεηαο 
Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο γηα φιεο ηηο νκάδεο πιηθψλ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   211669,50  € 
ρσξίο Φ.Π.Α. 
Σν πνζφ απηφ απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηνο 
δηαγσληδφκελνο ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο νκάδεο πιηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

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

1. Σνπ ΠΓ 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ».  
 
2. Σνπ Ν. 3852/2010 : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο .  
 
3. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 
πεξί ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2055/51/ΔΚ(ΦΔΚ η.Α 64/2007) ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Ννεκβξίνπ 2005. ( Όηαλ απαηηείηαη ) .  
 
4. Σνπ N.3463/2006 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ .  
 
5. Σνπ Ν 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ( Φεθ 191/23-
8-1980) 
 
6. Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ 
Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 
335)» (ΦΔΚ η. Α 173/2010) (εάλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή δηαγσληζκφ) 
 
7. Σελ ππ’ αξηζ.      ……..   / 2014    Απόθαζε ηνπ Γ..    ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  
 

Β1.4  Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο ………… θαη ψξα …….., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο πξνζθνξέο 
πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο. Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα 



 
ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη 
σο εθπξφζεζκεο.  
 

Β1.4  Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ – Σεύρε Γηαγσληζκνύ 
Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 
απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier). ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ 
ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη 
ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο , πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηα ηεχρε ηεο 
δηαθήξπμεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή 
δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ 
παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην 
αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 

2. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

3. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Β1.5  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 
δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ 
κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο.   
 

          Β2.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

                                              Β2.1  Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ λ. 2513/1997 (Α΄139) ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ: 
 (α) Δίλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα πξνζιάβνπλ θάπνηα λνκηθή 
κνξθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλσζε πξνζψπσλ θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν καδί κε ηα ινηπά κέιε ηεο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζθνξά. 

 

Β2.2  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Οη ππνςήθηνη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ,  καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

Β2.2.1  Ζκεδαπά Φπζηθά Πξόζσπα 



 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ   

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε, έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

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

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο,  ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
 
 

Β2.2.2 Αιινδαπά θπζηθά πξόζσπα 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε, έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρσξάο εγθαηάζηαζεο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο κε ην 
νπνίν πηζηνπνηείηαη  θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα 

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

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

 

 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο   ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 

Β2.2.3 Ννκηθά  Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 



 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β2.3.1 θαη Β2.3.2.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
ην απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν ζα αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ην νπνίν πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

2. ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν  (ή απφζπαζκα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ( γηα ΟΔ θαη ΔΔ). 

3. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά. 

4. Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν. 

 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο,  ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ λφκηκε επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απηέο. 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ζα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 
 
 

 

Β2.2.4 Δλώζεηο παξερόλησλ ππεξεζίεο πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε. 

2. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 
απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο  πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

3. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη γηα νιφθιεξε ηελ 
πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο , ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο 
ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 
ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 
ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ 
ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δπν 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί 
λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 

Β2.3  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο αλά νκάδα πιηθψλ ρσξίο ην ΦΠΑ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο πιηθψλ ζα πξέπεη 
πξνζθνκίζεη μερσξηζηή εγγπεηηθή επηζηνιή γηα θάζε κηα απφ απηέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη: 

 2619,00 €  γηα ηελ νκάδα Τιηθψλ Α (Βάλεο ζχξηνπ, Τδξαπιηθέο Βαιβίδεο, Δμαξκφζεηο θ.ι.π.)   
ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ 52380,00 αλεπ ΦΠΑ. 

 5030,70 €  γηα ηελ νκάδα Τιηθψλ Β (Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα φπσο Εηκπψ, Φιαληδνδηκπψ, ελσηηθά, 
ηαθ, θ.ι.π.)    ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ 100614,00 αλεπ ΦΠΑ. 

 1070,75 €  γηα ηελ νκάδα Τιηθψλ Γ (Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ φπσο Ζιεθηξνκνχθεο, Λαηκνί, 
θ.ι.π.)     ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ  21415,00 αλεπ ΦΠΑ. 



 

 1863,00 € γηα ηελ νκάδα Τιηθψλ Γ  (Οξεηράιθηλα ξαθφξ, ζσιήλαο ηνπκπφξακα, εμαξηήκαηα 
γαιβαληδέ, θ.ι.π.)   ζπλνιηθνχ  πξνππνινγηζκνχ  37260,50 

 

 

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη έρνπλ 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.  

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

3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ηεο πξνζθνξάο 
θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, αξλεζεί λα ππνβάιεη ηελ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

4. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ (10) δέθα κήλεο  απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ Αλάδνρν κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, 
ζηνπο δε ινηπνχο πξνζθέξνληεο κε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεσο κε ηνλ Αλάδνρν.   

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

 
 

Β2.4  Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
Ο πξνκεζεπηήο  ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
ζα ηνπ ηαρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα  (10) εκεξψλ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
 

Β3  ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Β3.1  Πξνζθνξά - Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Κάζε πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά αλά νκάδα πιηθψλ  θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
πεξηζζνηέξσλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην πξνζθέξνληα απνξξίπηνληαη φιεο. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά αηνκηθψο 
δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζε έλσζε πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαη θαλείο δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 
κίαο ελψζεηο πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά. Όπνηνο ππνβάιεη πξνζθνξά, αηνκηθψο ή σο κέινο έλσζεο, δελ δηθαηνχηαη 
λα εθπξνζσπεί άιινλ πξνζθέξνληα ή έλσζε θαη θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 
πξνζθέξνληεο ή ελψζεηο πξνζθεξφλησλ. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νδεγεί ζε απφξξηςε φισλ ησλ θαηά 
παξάβαζε ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. Υσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, πξνζθνξέο πνπ 
πεξηέρνπλ επηθπιάμεηο, φξνπο ή αηξέζεηο ή απνθξνχνπλ φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη ακάρεηα, φηη ν πξνζθέξσλ είλαη πιήξσο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά 
ζρεηηθά κε φιεο γεληθά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη θαη δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε απφζπξζή ηεο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή 
ηεο. ε πεξίπησζε απνζχξζεσο ηεο πξνζθνξάο θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο. 
Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη δελ επηηξέπεηαη ε απνθάιπςή ηεο, κέζσ 
ησλ ινηπψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηεο απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νπζηψδεηο 
θαη θάζε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. 

Β3.2  Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 
Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε.  



 
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 
δειαδή :  

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε 
ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

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

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

 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

- έλα (1) πξσηφηππν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  
 
Σερληθή Πξνζθνξά:  
Τπνθάθεινο γηα  θάζε νκάδα πιηθψλ κε πεξηερφκελν 

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

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  
Τπνθάθειν γηα θάζε νκάδα κε πεξηερφκελν : 

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

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  
 
 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΔΣΟΤ 2014» 

 
Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 
Γηα ηηο Δλψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε θαη επσλπκία, θαζψο θαη ν αξ. ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ 
ησλ κειψλ ηεο. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, 
ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
Πξνζθνξέο ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο/λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ ηεο ή 
θνηλφ πιεξεμνχζην πνπ δηνξίδεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ 
φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Οη πξνζθνξέο  δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
ππνςήθην Αλάδνρν.  

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε δήισζε 
ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ 
πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 



 
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.  

Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ 
ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.  
 

Β.3.2.1 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο,  θαη 
ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο:  

 Β.2.2 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

 Β.2.3 Δγγχεζε πκκεηνρήο 
 
 

Β.3.2.2 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 
 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα θάζε πξνζθεξφκελν πιηθφ,  ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ην 
ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη έληππα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη φπνην άιιν έληππν θξίλεηαη απαξαίηεην, απφ ηα 
νπνία πξνθχπηεη φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Πίλαθα  ζπκκφξθσζεο γηα θάζε πξνζθεξφκελε νκάδα πιηθψλ. ηελ ζηήιε «πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο» ν 
ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψζεη ηελ απάληεζε ΝΑΗ είηε ΟΥΗ. θαη ζηε ζηήιε «Παξαπνκπή» ζα αλαγξαθνχλ νη 
ζειίδεο ηερληθήο πξνζθνξάο,  ζηηο νπνίεο παξαπέκπεηαη ε επηηξνπή,  φπνπ ζα βξίζθνληαη ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

 
Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  θαη ε παξνρή φισλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ  πνπ δεηνχληαη,  ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο φξνο δελ απαληεζεί ηφηε ε απάληεζε ζα ζεσξείηαη 
αξλεηηθή. 
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή θαη μεθάζαξα, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξν ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαγσληδφκελνη παξαθαινχληαη λα 
δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα πξνζθνκηζζνχλ κφλν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα απφδεημε ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ρσξίο γηα παξάδεηγκα λα επηζπλάπηνληαη πνιπζέιηδα ηεχρε εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο θιπ) 
ψζηε ν έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ λα είλαη ζπληνκφηεξνο. 
 

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

Β3.3  Γηάξθεηα Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 
ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ελλέα  (9) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.  
Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 
δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο 
ζπκκεηνρήο ηνπο. 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Μεηνδφηε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 
 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ γηα θάζε νκάδα πιηθώλ.  Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε πνζόηεηα  
γηα θάζε πιηθό κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ.  
 

Β3.4  Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο  
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 



 
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 
 

Β3.5  Σηκέο Πξνζθνξώλ – Νόκηζκα 
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. ηηο ηηκέο ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ.  
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν πιηθφ, γηα λα 
κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνζθεξφκελν πιηθφ 
ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.  
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
 

Β4.  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Β4.1  Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Διέγρνπ Πξνζθνξώλ θαη Καηαθύξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ 

 

Β4.1.1  Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ - απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο …………….. έσο θαη ηελ 10:00 π.κ., πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο 
πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο.  Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελεξγείαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή 
ηνπο κε βάζε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή πξφζσπα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο. 
Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο,  θαη αθνινχζσο νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο  κνλνγξάθεηαη. ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνθιείεη φινπο 
εθείλνπο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά.  Σν πεξηερφκελν ησλ 
θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. 
Οη Φάθεινη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη  θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.  
ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο 
ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ζηελ αξρή δεθηέο  (απηέο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο), κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ησλ, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ηαπηφρξνλα ζε θάζε θχιιν ηεο 
πξνζθνξάο. Καηφπηλ ε επηηξνπή αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Ζ αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη 
ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππεξεζίαο. πληάζζεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη θάθεινη νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 
απνξξίπηνληαη. 
Καηά ηελ ηξίηε θάζε ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ απνξξίθζεθαλ. Σν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ απηψλ κνλνγξάθεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζην 
πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 
Αθνινχζσο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλαδεηθλπφκελν κεηνδφηε ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη 
αηηηνινγεκέλα σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. ε 
θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεηνδνζίαο. Γηα θάζε νκάδα πιηθψλ μερσξηζηά. 
 

Β4.1.2  Κξηηήξην Αλάζεζεο - Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζε εθείλνλ πνπ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή  αλά νκάδα πιηθψλ κεηά απφ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο Πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

- Έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (εθφζνλ πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο) 

- Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο αλά νκάδα πιηθψλ. 



 
 
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά αλά  νκάδα πιηθψλ κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. 
 
ε θάζε ζηάδην ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ 
απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Β4.1.3  Έιεγρνο ηερληθώλ πξνζθνξώλ 
Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ην θαηά πφζνλ νη ηερληθέο  πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  
 

Β4.1.4  Δλζηάζεηο 
Χο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 
28/1980. 
Οπνηαδήπνηε έλζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιηθψλ θσιχεη κνλφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, δελ επεξεάδεη θαη δελ 
αθφξα ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαηά ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαλνληθά γηα φιεο ηηο ππφινηπεο. 
 

Β4.1.5  Απνηειέζκαηα – Καηαθύξσζε - Μαηαίσζε Γηαγσληζκνύ 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζηνλ κεηνδφηε  ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. 
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ αλά νκάδα εηδψλ δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ εθείλσλ 
πνπ ηηο ππέβαιιαλ.  
Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη κε ή ρσξίο επαλάιεςε ηνπ, ηνλ Γηαγσληζκφ ζε 
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 
(i)  γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  
(ii)  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  
(iii)   εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 
(iv)   εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε πξνκήζεηα. 
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, άιισο παξαηηνχληαη απηήο. 
Δθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε, αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηνπ απηή ζηνλ κεηνδφηε θαη 
ηνλ θαιεί, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν Β.2.4. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο  δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, θαηαπίπηεη ζε βάξνο 
ηνπ θαη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε 
ζχκβαζε ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλεη ηελ θαηαθχξσζε θαη αθνινπζεί 
ηελ ίδηα αλσηέξσ δηαδηθαζία.  
 
 

Β5   ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

Β5.1   Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ύκβαζεο – Δγγπήζεηο 
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.K  ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ κεηά ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ηνλ/ηελ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 
θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο 
πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα 
Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

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

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

5. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην 
δηαγσληζκφ. 

 



 

Β5.2  Σξόπνο Πιεξσκήο  
1. Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην 

ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3)  κελψλ. 

 

Β5.3  Υξόλνο εγγύεζεο πιηθώλ  
Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα 
είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

Β5.4  Οξηζηηθή Παξαιαβή  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ πεξάζεη ν ρξφλνο εγγχεζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ν 
Αλάδνρνο ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο, δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 28/80. Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη 
νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Β5.5  Πεξαίσζε ύκβαζεο 
Ζ πξνκήζεηα  νινθιεξψλεηαη   φηαλ ζπκπιεξσζεί δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο αλεμαξηήησο αλ έρεη εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο . 
ε πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο   ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα κελψλ, κπνξεί λα ππάξμεη 
ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 10 % νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  αλεμάξηεηα αλ 
έρεη ζπκπιεξσζεί δσδεθάκελν.  

 

Β5.6  Πνηληθέο Ρήηξεο – Δθπηώζεηο 
Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.  
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο παξαγγειίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
1. Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο  
πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 
Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία 
πιηθψλ. 

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

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

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

5. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ 
ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο. Σν εηζπξαρζέλ πξντφλ ησλ ξεηξψλ ελέρεη 
λνκηθή απηνηέιεηα θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ην πξντφλ απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο γηα άιιε ζπκβαηηθή αηηία. 

6. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ηα νπνία 
ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν. Οη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα 
κέιε ηεο Έλσζεο.  

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

 

Β5.7  Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

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

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε 
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πιηθφ πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε 
ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε 



 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο 
πξνκεζεηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα 

απηά πξφζσπα.  

4. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ζην ζχλνιν ή κέξνο απηνχ ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, 
γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη θαηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο εθρψξεζεο ή θαη κεηαγελέζηεξα απηήο ζην ζχλνιφ ή κέξνο απηήο ππέξ ηεο Σξάπεδαο ην 
εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο κε ηνλ αλάδνρν θιπ.) ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

5. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα 
είλαη απφ θνηλνχ θαη εμνινθιήξνπ  ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο 
ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 

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

7. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

8. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ 
ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο 
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 
λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. 
θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη 
απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα 
απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή    Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

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

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

 
 

Β5.8  Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.  
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε 
χκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
 

 

3. ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 16/2014 απφθαζε   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 55_2014 
 



 

σνεργαζία με ηο διαηραπεδικό ζύζηεμα ΔΙΑ. 
 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΕΜΠΣΟ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηηο πξνζθνξέο ησλ ηξαπεδψλ ALPHA BANK, EUROBANK, 
ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ θαη ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ γηα ηελ ζχλαςε 

ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ην ειεθηξνληθφ δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ. 

 Οη πξνζθνξέο δεηήζεθαλ εγγξάθσο κε αίηεκα πξνζθνξάο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
22/28.01.2014. 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

Σελ αλάζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ειεθηξνληθφ δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ ζηελ 
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζφηη ε πξνζθνξά ηεο θξίζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα γηα 
ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Θηιθίο. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 6Ο - ΑΠΟΦΑΗ 56_2014 
 

Επικύρωζε αναλσηικής καηάζηαζες οθειλών ΠΟΕ. 
 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΟΚΟ ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ ε αλαιπηηθή θαηάζηαζε νθεηιψλ ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα πιεξσκή ηνπο εληφο ηνπ έηνπο 2014. 

Ζ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πξέπεη λα επηθπξσζεί θαη λα ζηαιεί ζηελ επίηξνπν σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 θαη αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ 
θσδηθνχ 82.00 

 ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ απάληεζε ν παξηζηάκελνο ζην Γ Πξντζηάκελνο ηεο 
δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θνο Θπξηαδίδεο Κηράιεο, ν νπνίνο ζπλέηαμε θαη 

δηέλεηκε ζε φια ηα κέιε ηνπ Γ ηελ θαηάζηαζε νθεηιψλ. 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

Δπηθπξψλεη ηελ θαηάζηαζε νθεηιψλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

απφθαζεο απηήο. 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩ ΣΗΝ 31.12.2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟ ΕΣΟ 2014 

Κωδικός ΠΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΟΦΕΙΛΗ 



 

45-13-00 ΡΝΘΝΣΟΔΝΙΠΗΑ Ρ.Ξ.Γ. 293.344,24 € 

50-00-01-008 ΠΥΡΖΟΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ 547,35 € 

50-00-01-018 ΒΑΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 900,36 € 

50-00-01-071 ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ Β.ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 1.816,48 € 

50-00-01-083 ΑΓΑΚ ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.  125,10 € 

50-00-01-096 ΑΦΝΗ Β.ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖ Ν.Δ. 281,90 € 

50-00-02-001 ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ Α.Δ. 1.787,43 € 

50-00-02-003 ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΦΔΟΝΟ Α.Δ.Β.Δ. 6.608,60 € 

50-00-02-029 ΣΡΖΟΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Α.Δ. 448,95 € 

50-00-02-035 ΔΙΡΝΛ Α.Δ.Β.Δ. 7.875,44 € 

50-00-02-037 ΛΑΘΝΠ ΘΥΛ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 249,38 € 

50-00-02-044 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Π.ΑΛΡΥΛΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 494,34 € 

50-00-02-048 HACH - LANGE ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. 2.110,53 € 

50-00-02-054 ΠΑΒΒΗΓΖΠ Γ.ΙΑΕΑΟΝΠ 249,06 € 

50-00-02-073 Ξ.ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 6.144,14 € 

50-00-02-076 Δ.Ρ.Δ.Ο. Α.Δ. 190.409,76 € 

50-00-02-079 Ξ.& Α.ΞΑΠΣΑΙΝΓΖΠ Ν.Δ. 573,79 € 

50-00-02-093 ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ Δ.ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. 143,49 € 

50-00-02-103 ΚΗΠΑΖΙΗΓΖΠ Σ.ΗΝΟΓΑΛΖΠ 1.540,00 € 

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

50-00-02-106 ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΡΠΝΘΑΛΖ Α.Δ. 513,46 € 

50-00-02-108 ΗΛΡΔΟΚΞΔΡΝΛ ΓΝΚΗΘΑΙΗΘΑ Α.Δ. 81,93 € 

50-00-02-122 ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΡΠΑΘΑΟΔΙΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ 527,67 € 

50-00-02-127 ΡΑΛΑΛΖΠ ΔΙ.ΗΥΑΛΛΖΠ 492,00 € 

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

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

50-00-03-002 ΘΝΛΑΙΖΠ ΑΙ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 76,41 € 

50-00-03-063 ΑΛΔΠΡΖΠ ΑΟΑΚΞΑΡΕΖΠ Α.Δ.Β.Δ. 11.418,09 € 

50-00-03-088 Π.ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ Α.Δ.Β.Δ. 5.701,05 € 

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

50-00-03-184 ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ξ.Δ. 251,98 € 

50-00-03-248 ABS ΑΛΡΙΗΔΠ Α.Δ. 3.511,65 € 

50-00-03-258 SEMAC ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝΗ Α.Δ. 1.156,20 € 

50-00-03-270 CAPRARI HELLAS A.E. 488,95 € 

50-00-03-296 ΡΠΑΘΑΙΥΕΝΠ ΓΖΚ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 1.999,70 € 

50-00-03-299 ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 24,60 € 

50-00-03-889 ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 14.328,27 € 

50-00-04-004 ΠΓΓΝΟΗΓΝ συζ.ΞΑΛ.ΚΑΟΗΑ 745,41 € 

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

50-00-04-014 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΒΟ.ΚΖΛΑΠ 549,67 € 

50-00-04-026 ΡΔΟΕΔΛΗΓΖΠ ΑΙ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 1.447,38 € 

50-00-04-027 ΡΠΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟ.ΗΥΠΖΦ 827,53 € 

50-00-04-032 ΚΑΘΟΗΓΖΠ ΑΙΔΜ.ΗΥΑΛΛΖΠ 153,63 € 

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

50-00-04-057 ΡΠΔΙΔΘΖΠ ΔΙ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 10,00 € 

50-00-04-064 ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΑΘ.ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 88,13 € 

50-00-04-066 ΘΑΟΝΙΗΓΖΠ ΖΙ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 183,95 € 

50-00-04-081 ΘΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝΠ 44,02 € 

50-00-04-082 ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΞΑΙΝΠ 0,62 € 

50-00-04-108 ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ Ξ.ΠΚΔΥΛ 120,15 € 



 

50-00-04-109 Γ.ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ & ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 38,73 € 

50-00-04-119 ΞΔΡΠΝΞΝΙΝ ΓΖΚ.ΔΙΔΛΖ 2.001,19 € 

50-00-04-126 SPEEDEX COYRIER A.E. 7,72 € 

50-00-04-128 ΑΦΝΗ Θ.ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖ Ν.Δ. 76,28 € 

50-00-04-146 ΗΠΑΑΘΗΓΝ Θ.ΔΗΟΖΛΖ 90,00 € 

50-00-04-178 Κ.ΞΔΡΗΛΖ & ΠΗΑ Δ.Δ.Δ. 434,05 € 

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

50-00-04-203 ΚΗΠΑΖΙΗΓΖΠ Η.ΣΟΖΠΡΝΠ 103,00 € 

50-00-04-226 ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ Κ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 1.595,50 € 

50-00-04-237 ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ.ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ Α.Δ. 1.852,68 € 

50-00-04-240 ΞΑΟΝΡΠΗΓΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ 482,15 € 

50-00-04-262 ΒΑΙΑΒΑΛΖΠ ΣΟ.ΞΔΡΟΝΠ 48,92 € 

50-00-04-264 ΠΑΚΝΙΑΓΑΠ ΞΔΡΟΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 826,01 € 

50-00-04-292 ΑΛΡΥΛΗΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΝΛΝ/ΞΖ ΔΞΔ 1.183,62 € 

50-00-04-306 ΡΝΡΝΛΡΕΗΓΖΠ Θ.ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 15,36 € 

50-00-04-314 ΚΗΣΝΠ Α.Δ. 0,01 € 

50-00-04-323 ΑΙΚΞΑΛΗΓΝ ΗΥΑΛ.ΣΟΠΝΙΑ 17,34 € 

50-00-04-332 ΘΑΟΑΒΑΙΑΘΖΠ ΗΥΑΛ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 20,00 € 

50-00-04-343 HYDROMEDIA ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 80,00 € 

50-00-04-350 ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞ.Α.Δ. 1.331,86 € 

50-00-04-371 ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ξ.Δ. 27.010,44 € 

50-00-04-436 Σ.ΑΚΑΛΑΡΗΓΖ Α.Δ. 166,60 € 

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

50-00-04-486 ΚΑΙΒΑ Δ.Ξ.Δ. 0,30 € 

50-00-04-490 C.P.I. Α.Δ. 133,46 € 

50-00-04-499 ΞΙΑΠΡΖΟΑ Β.ΚΑΟΘΑ 296,47 € 

50-00-04-503 ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ. 1.495,28 € 

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

50-00-04-514 ΘΑΞΗΓΝ ΛΗΘ.ΦΔΟΝΛΗΘΖ 130,01 € 

50-00-04-521 ΘΥΛ.ΘΑΦΚΑΘΡΠΖΠ-ΒΑΠ.ΟΝΛΡΠΖΠ Ν.Δ. 654,50 € 

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

50-00-04-527 ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΖΠ Γ.ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ 998,84 € 

50-00-04-528 ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ 25,12 € 

50-00-04-530 ΙΔΥΛΗΓΑΠ ΠΑΓΑΛΑΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 170,76 € 

50-00-04-533 Θ.ΓΗΑΒΑΛΝΞΝΙΝΠ-Γ.ΓΗΝΠ Ν.Δ. 909,40 € 

50-00-04-537 ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΗΓΖΟΝΞΝΙΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 103,83 € 

50-00-04-560 ΡΠΗΡΑΘΖΠ ΓΖΚ.ΚΗΣΑΖΙ 2,94 € 

50-00-04-591 ΡΠΑΟΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 99,97 € 

50-00-04-602 ΘΝΛΡΝ ΓΔΥΟΓ.ΔΙΞΗΛΗΘΖ 870,89 € 

50-00-04-611 ΑΦΝΗ Α.ΠΔΙΗΓΖ Α.Δ. 40,00 € 

50-00-04-617 ΠΡΟΑΡΔΙΖΠ ΔΠΡΟ.ΠΡΔΟΓΗΝΠ 141,62 € 

50-00-04-618 ΑΦΝΗ Σ.& Γ.ΑΚΔΟΑΛΖ Ν.Δ. 68,42 € 

50-00-04-629 ΣΑΡΕΗΓΝ ΘΔΝΓ.ΚΑΟΗΑ 6,00 € 

50-00-04-632 ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΗΓΖΠ ΞΑΠΣ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 238,00 € 

50-00-04-642 Θ.ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ-ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ Ν.Δ. 77,20 € 

50-00-04-651 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΚΗΙΡ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 608,85 € 

50-00-04-654 ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ Ι.-ΠΔΟΑΠΘΔΟΖΠ Π. Ν.Δ. 23,80 € 

50-00-04-657 ΚΑΠΡΝΟΗΓΝ ΘΔΝΓ.ΓΔΠΞΝΗΛΑ 10,17 € 

50-00-04-663 ΘΥΚΑ Γ.ΑΛΡΥΛΗΑ 1.061,19 € 

50-00-04-678 ΘΝΡΑΛΗΓΖΠ Θ.ΠΡΙΗΑΛΝΠ 1.440,00 € 



 

50-00-04-680 ΘΑΟΑΦΡΖΠ Β.ΑΛΓΟΔΑΠ 160,65 € 

50-00-04-681 ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΙΖΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ Ν.Δ. 0,50 € 

50-00-04-683 Θ.ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖΠ-Δ.ΑΚΞΙΗΑΛΗΡΖΠ Α.Δ. 4,68 € 

50-00-04-685 ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΖΚ.ΔΑΓΓΔΙΝΠ 80,00 € 

50-00-04-688 ΚΔΙΑΣΟΝΗΛΝΠ ΒΑΠΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 100,00 € 

50-00-04-697 ΘΝΓΟΝΓΙΝ Γ.ΑΛΡΥΛΗΝΠ 1.145,34 € 

50-00-04-699 ΑΦΝΗ ΑΛΓΟΔΑΛΗΓΖ Η. Ν.Δ. 1.627,92 € 

50-00-04-707 ΦΝΡΕΗΡΕΖΠ ΓΔΥΟ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 49,99 € 

50-00-04-712 ΞΑΟΗΠΖΠ Ξ.ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 129,15 € 

50-00-04-729 ΡΠΑΝΠΗΓΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 261,00 € 

50-00-04-730 ΙΑΦΓΖΠ ΠΝΦ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ 450,00 € 

50-00-04-736 ΞΑΛΑΓΗΥΡΗΓΖΠ ΞΑΛ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 0,80 € 

50-00-04-740 ΟΝΛΡΗΓΝ Η.ΔΙΔΛΖ 99,43 € 

50-00-04-750 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 4,79 € 

50-00-04-763 ΞΗΠΡΝΦΗΓΝ Γ. ΝΙΓΑ 17,00 € 

50-00-04-766 ΓΔΟΚΔΛΡΕΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ.ΚΗΣΑΖΙ 100,00 € 

50-00-04-772 ΡΟΝΘΝΙΑΘΖΠ ΔΚΚ.ΗΥΑΛΛΖΠ 615,00 € 

50-00-04-785 Γ.Σ.ΛΑΡΠΗΘΑΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 0,62 € 

50-00-04-797 ΡΑΓΘΑΙΗΓΖΠ Α. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 1.389,90 € 

50-00-04-798 ΓΝΛΑΟΖΠ Α.ΗΥΑΛΛΖΠ 2.971,00 € 

50-00-04-807 ΓΗΑΛΘΝΓΙΝ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ 1.491,50 € 

50-00-04-808 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΞΟΝΓ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 246,00 € 

50-00-04-869 ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ  1.230,00 € 

50-00-04-874 ΘΝΟΝΞΖ ΓΖΚ. ΚΑΟΗΑΛΛΑ 393,21 € 

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

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

50-00-04-927 ΚΞΑΕΑΘΑ PLUS Κ.Δ.Ξ.Δ 1.113,15 € 

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

50-00-04-941 ΚΑΟΝΙΖΠ ΑΞ. ΚΑΟΗΝΠ 103,32 € 

50-00-04-942 ΓΑΚΗΑΛΗΓΖΠ Π.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 2.829,00 € 

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

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

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

50-01-00-003 WIEDEMANN & REICHHARDT 14.760,79 € 

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

50-01-00-009 ETAP HOTEL 39,00 € 

50-01-00-010 HUBER S.E. 0,50 € 

50-03-00-001 Ν.Ρ.Δ. Α.Δ. 564,51 € 

50-03-00-002 ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ 69.596,77 € 

50-03-00-006 ΗΠΡ'ΔΦΝΟΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ 10.584,92 € 

53-10-00-025 ΠΑΟΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 637,49 € 

53-10-00-032 ΘΑΟΑΚΞΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 457,99 € 

53-10-00-034 ΘΔΝΓΥΟΗΓΝ ΔΡΣΗΑ 85,45 € 

53-10-00-055 ΙΝΘΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 209,03 € 

53-10-00-062 ΓΑΙΑΘΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 550,70 € 

53-10-00-068 ΠΡΝΦΘΗΓΝ ΘΑΙΙΗΝΞΖ 335,47 € 

53-10-00-101 ΓΘΝΛΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 43,59 € 

53-10-00-102 ΡΕΑΚΡΕΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 148,11 € 

53-10-00-103 ΖΙΗΑΓΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 593,19 € 

53-10-00-105 ΘΝΗΛΝΒΗΑΟΣΝ ΘΟΗΑΘΖ 289,76 € 



 

53-10-00-106 ΠΡΟΑΡΝΞΝΙΝ ΕΥΖ 77,45 € 

53-10-00-107 ΡΠΗΓΘΑ ΓΔΥΟΓΗΑ 117,87 € 

53-10-00-108 ΗΝΟΓΑΛΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 72,40 € 

53-10-00-109 ΗΥΑΛΛΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 519,05 € 

53-10-00-110 ΞΗΞΔΟΡΕΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 115,90 € 

53-10-00-111 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 117,03 € 

53-10-00-112 ΡΟΝΞΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 64,79 € 

53-10-00-113 ΘΑΟΑΠΑΟΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 201,04 € 

53-10-00-114 ΘΝΟΞΑΙΑΡΗΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 78,83 € 

53-10-00-115 ΑΛΓΟΔΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 151,92 € 

53-10-00-116 ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 92,63 € 

53-10-00-117 ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 70,41 € 

53-10-00-119 ΠΑΚΑΛΡΠΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 64,83 € 

53-10-00-120 ΘΑΓΘΔΙΗΓΝ ΑΛΛΑ 17,86 € 

53-10-00-121 ΞΑΡΡΑΘΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ 281,53 € 

53-10-00-122 ΘΝΡΑΛΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 637,92 € 

53-10-00-123 ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 107,65 € 

53-10-00-124 ΠΑΒΒΗΓΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ 92,70 € 

53-10-00-125 ΠΞΑΛΝΓΖ ΓΔΥΟΓΗΑ 58,55 € 

53-10-00-126 ΗΥΑΛΛΗΓΝ ΛΗΛΑ 105,33 € 

53-10-00-127 ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 44,67 € 

53-10-00-128 ΘΑΟΞΗΓΝ ΔΙΔΛΖ 308,55 € 

53-10-00-129 ΣΑΙΒΑΡΕΝΓΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 368,61 € 

53-10-00-130 ΣΑΙΘΗΓΝ ΑΓΑΞΖ 417,32 € 

53-10-00-131 ΓΘΝΡΕΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 230,03 € 

53-10-00-132 ΠΡΔΟΓΗΑΓΝ ΔΑΛΘΗΑ 90,11 € 

53-10-00-133 ΙΑΓΑ ΚΑΟΗΑ 136,72 € 

53-10-00-134 ΓΗΑΚΑΛΡΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 118,40 € 

53-10-00-135 ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ 36,59 € 

53-10-00-138 ΓΗΑΙΑΚΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 297,80 € 

53-10-00-141 ΣΑΡΕΖ ΗΥΑΛΛΑ 751,48 € 

53-10-00-145 ΡΠΗΒΗΛΡΕΔΙΖΠ Η.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 164,34 € 

53-10-00-146 ΠΡΑΚΞΝΙΗΓΖΠ Π.ΙΑΕΑΟΝΠ 246,52 € 

53-10-00-147 ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ Η. ΝΓΠΠΔΑΠ 246,52 € 

53-10-00-148 ΚΑΟΑΚΞΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ 61,63 € 

53-10-00-214 ΘΝΡΑΛΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 325,37 € 

53-10-00-240 ΒΟΑΠΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 89,11 € 

53-10-00-241 ΙΝΘΑ ΠΝΦΗΑ 33,87 € 

53-10-00-242 ΙΝΘΗΓΝ ΔΑΛΘΗΑ 527,39 € 

53-10-00-243 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 248,59 € 

53-10-00-244 ΠΑΒΒΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 326,14 € 

53-10-00-901 ΘΔΝΓΥΟΗΓΝ ΣΟΠΑΛΘΖ 24,36 € 

53-10-01-003 ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 40,36 € 

53-10-01-006 ΡΔΟΕΗΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 261,09 € 

53-10-01-007 ΚΑΦΓΑΛΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 143,78 € 

53-10-01-009 ΞΑΙΗΓΖΠ Ξ.ΗΥΠΖΦ 2.254,87 € 

53-10-01-010 ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 60,54 € 

53-10-01-011 ΓΝΛΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 172,65 € 

53-10-01-016 ΚΞΑΙΑΠΘΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 267,06 € 

53-10-01-017 ΡΔΟΕΖΡΑΛΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 164,34 € 



 

53-10-01-018 ΡΠΑΛΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 246,52 € 

53-10-01-019 ΞΑΡΑΟΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 267,06 € 

53-10-01-020 ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 267,06 € 

ΤΝΟΛΟ 750.000,00 € 

 

 

 

ΘΔΜΑ 7 – Απόθαζε 57 _2014 

 

Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ΔΓ 3/2014 κε ζέκα «Άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ – πξνζσξηλφο κεηνδφηεο» 
ηνπ δηαγσληζκνχ «WP2 ¨Πιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how to Dojran 
Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of 
waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» κε αθξσλχκην WWM-
QUOL». (Απόθαζε 57/2014). 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην 58 ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.. ην ηξίην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ έρεη σο εμήο : 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑΓΩΝIΜΟ: WP2 ¨Πιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα¨ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how to Dojran Municipality 
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of waste water in the area 
of intervention – Improvement of citizens' quality of life» κε αθξσλχκην WWM-QUOL¨ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ 
«Transfer of know-how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” 
for the management of waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» θαη 
αθξσλχκην ¨WWW-QUAL¨ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 30.122,70€ Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 

 

ΑΝΟΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΓ: 3/2014  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 1 Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 10:00, ζπλήιζε 
ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

1. Αβξακίδε Ζιία, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Υεκηθό Μεραληθό κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνξθνηίδε 
Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

3. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ΠΔ  ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ΖΟΝΔΤΒΔΔ. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη άξρηζε ε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 



 
ΘΔΜΑ: Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ WP2. 

Με ην παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαη νη νπνίεο είλαη: 

"WIN Δ.Π.Δ."  θαη   

«ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE». 

 

Οη πίλαθεο βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη: 

"WIN Ε.Π.Ε." ΒΑΘΜΟΣ: ΣΒΤΠ=92,2 

«ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE» ΒΣΠ= 94,2 

ύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ., «ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ,  ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

“Γ.1.1.   

………… 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν “Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο” θάζε πξνζθνξάο. Ο ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, βαζηδφκελνο ζηα 
ζηνηρεία ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη ε πξνζθνξά είλαη αφξηζηε 
θαη αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, θαη λα ηελ απνξξίςεη ζην ζχλνιφ ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ή θαηά ηε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηε,  Δπηηξνπή θαιεί ηνλ πξνζθέξνληα λα ηελ 
αηηηνινγήζεη θαη εάλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο, δεηά ππνρξεσηηθά θαη εγγξάθσο 
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηελ ππνβνιή έγγξαθσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (L 134 ηεο 30.04.2004). 
 
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα 
ζα ππνινγηζζεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο εμήο:ζα ππνινγηζζεί ν 
πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο εμήο: 
 

 πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε 
(ρακειόηεξε) 

 

ΒΟΠ= ------------------------------------------------------------ x 100 
       πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

Πξνζθέξνληνο 
 

 
φπνπ σο πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο, νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ 
ζε ΔΤΡΧ έλαληη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ην Έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξόηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 (ν κεηνδφηεο, 
δειαδή ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ακνηβή, ζα έρεη ΒΟΠ 100). 
 
     ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ – ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ην ζηάδην απηφ, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηε βαζκνινγία ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Καηά 
ην ζηάδην ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν. (Ο ππνινγηζκφο ηνπ 



 
ηχπνπ γίλεηαη κέρξη ην 2ν δεθαδηθφ ςεθίν). 
 
ΒΣΑ (λ) = ((0,90 x (ΒΣΠ(λ)) + (0,10 x (ΒΟΠ(λ))) 
 
φπνπ: 
ΒΣΑ (λ)       : Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΣΠ (λ)      : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΟΠ (λ)    : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 
 
Χο Πιένλ πκθέξνπζα Απφ Οηθνλνκηθήο Απφςεσο Πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ 
κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή         ην     κεγαιχηεξν  ΒΣΑ. 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακηά θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Αλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο δηαπηζησζεί φηη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ έρεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ 
δειψζεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηηο νπνίεο θαη βαζκνινγήζεθε, σο ειάρηζηε ζπλέπεηα είλαη ν 
κεδεληζκφο ηεο πξνζθνξάο ζην αληίζηνηρν θξηηήξην θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή σο 
αλαμηφπηζηνπ. 
Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα 
θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 
Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά   αχμνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο ην νπνίν θαη 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο.” 

ηε ζπλέρεη ε ΔΓ άλνημε ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ ζε θάζε ζειίδα θαη ππνγξάθεθαλ ζην ηέινο. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλά πξνζθεξφκελν 
ζηνηρείν κεηαμχ ηεο ηηκήο ζε αλαγξαθή «νινγξάθσο» θαη «αξηζκεηηθψο», πξνέθπςε φηη ζηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 
«WIN EΠ.Δ.»  γηα ην πεδίν «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ SUBLINK ΣΟ SITE ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ» ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ 
είλαη 151,11 € θαη φρη 155,25 €. Δπνκέλσο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ (κε ην ΦΠΑ) δηακνξθψλεηαη ζε 808,11 €. 
Παξνι’ απηά ηα ζπλνιηθά πνζά ηνπ ΦΠΑ θαη ηεο ηηκήο κε ην ΦΠΑ πνπ έρεη πξνζθέξεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηε δξάζε 
είλαη νξζά.  

Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αλά πξνζθνξά ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ είλαη: 

1. "WIN Ε.Π.Ε.": ΣΒΟΠ= 100,00  

2. «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE»: ΣΒΟΠ: 89,93 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη 

1. "WIN Ε.Π.Ε.": ΒΤΑ=92,98 

2. «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE»: ΒΤΑ=93,77 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΓ αθνχ νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο αλεγκέλεο βαζκνινγίαο, εηζεγείηαη ηα αθφινπζα πξνο ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο: 

Α) ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξία «ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE», ε 
νπνία πέηπρε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θήξπμε ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 3/2014. 

   



 

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ην ηξίην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

ΘΔΜΑ 8 – Απόθαζε 58 _2014 

Αηηήκαηα δεκνηώλ. 
 
 
Αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο Διέλεο Σδαβαρηζβίιη 
ζηελ νδφ Πνιπηερλείνπ 11 ηνπ Γήκνπ Κηιθίο.  
 
 
 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην 58 ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ..  ηελ εηζήγεζε κε ΑΠ 587/14 ηνπ θ. Απνζηνιίδε Νηθνιάνπ, Υεκηθνχ Μεραληθνχ, 
ππεπζχλνπ φισλ ησλ ΔΔΛ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη νξηζζέληνο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαη απηνςία 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πιπληεξίσλ – πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε έδξα εληφο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, νη νπνίνη αηηνχληαη λα παξνρεηεχζνπλ ηα 
απφβιεηά ηνπο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. 

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

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ηεο θαο Διέλεο Σδαβαρηζβίιη.  

2. Σελ Μειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ θιεηζηνχ πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
θ.Γαβξηειίδε  Υξήζην, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ηελ 13-03-2014 

3.  Κάηνςε Απνρέηεπζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

4.  Κάηνςε Διαηνιαζπνζπιιέθηε  

5. Σελ απηνςία, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Νηθφιαν θαη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ γηα 
έθδνζε νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο.   

6. Σν άξζξν 8 ηνπ ΦΔΚ 192/14/03/1997 Σεχρνο 2ν 



 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Σελ νξηζηηθή άδεηα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ αλσηέξσ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φξνπο θαη ππνδείμεηο: 

Ζ επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε.   

1. Ζ πνηόηεηα ησλ απνβιήησλ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ ζα γίλνληαη 

από ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην έηνο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαηαρσξνύληαη ζε βηβιίν. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο (πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηάζεζε, 

αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727 ΦΔΚ 1909 Β’/22.12.2003. Σα 

παξαπξντφληα ηνπ ειαηνιαζπνζπιιέθηε (ηιχο, πεηξειαηνεηδή) ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 

αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ηεξείηαη αξρείν δηαθίλεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζε  

καο  θαη ζε φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ επηηξέπεηαη ε 

απφξξηςε ηιχνο θαη ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ  ζην δίθηπν αθαζάξησλ ή φκβξησλ (θξεάηηα 

πδξνζπιινγήο) ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο.   

3. Ζ Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζαο θαζψο θαη ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ, νπνηαδήπνηε κέξα θαη ψξα.  

4. Οη ππεχζπλνη ηεο κνλάδαο νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφ ην έξγν ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

5. ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο 

κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. 

6. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ ή ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε επηρείξεζε νθείιεη 

λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε θαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

έξγσλ. 

 

ΘΔΜΑ 9 – Απόθαζε 59/2014. 

Σρόπος εκηέλεζες σπερεζίας: Έλεγτος βαρέων μεηάλλων νερού ύδρεσζες ηοσ 

Δήμοσ Κιλκίς. 

 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΝΝΑΣΟ ΘΔΜΑ πξν Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 

έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 



 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηελ εηζήγεζε ηεο θπξίαο νθίαο 

Κνπξηίδνπ, Υεκηθνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο: 

Οη ιφγνη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο είλαη νη εμήο: 
 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κέζσ ηνπ εξγαζηεξίνπ αλάιπζεο λεξνχ, πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία 

ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Οη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ πξέπεη 

λα παξαθνινπζνχληαη νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ 

Τ2/2600/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ ΓΤΓ2/Γ.Π./38295/2007. 

  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο ην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

ακεζφηεηα θαη ζπρλέο κεηξήζεηο.  

 

Οη ινηπέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζε βαξέα κέηαιια πνπ ζεσξνχληαη ηνμηθά θαη ηδηαίηεξα 

επηβιαβή γηα ηε δεκφζηα πγεία, απαηηνχλ πςειή εμεηδίθεπζε, αθξηβφ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία. 

Απηέο νη κεηξήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη άπαμ εηεζίσο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαιχπηνληαη απφ άιια 

εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην πξνζσπηθφ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθαλ πξνζθνξέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 9 βαξέσλ κεηάιισλ (Pb, Cd, 

Hg, As, Cr, Ni, Sb, Se, Al) ζε 52 δείγκαηα λεξνχ ησλ δσλψλ παξνρήο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη ππέζηεζαλ εηδηθή επεμεξγαζία απφ ην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. Ζ 

αλαδήηεζε πξνζθνξψλ έγηλε απφ δηαπηζηεπκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα, θξαηηθά εξγαζηήξηα ή 

εξγαζηήξηα δεκνζίσλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Μεηά απφ ελδειερή κειέηε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε : 

 ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ πνπ δχλαηαη λα αλαιπζνχλ ζε θάζε εξγαζηήξην, 

 ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνλ επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θάζε 

εξγαζηεξίνπ, 

 ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, 

 ηελ ππάξρνπζα ζπλεξγαζία, 

 

πξνηείλεηαη λα ζπλάςεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ζχκβαζε κε ην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ρχπαλζεο 

Πεξηβάιινληνο, ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε 

νηθνλνκηθφ θφζηνο, ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμήληα έλα € θαη 11ιεπησλ. (4061,11€) επξψ 

πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην είλαη εμνπιηζκέλν κε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο αλαιπηηθά φξγαλα πνπ 

παξέρνπλ αθξίβεηα κεηξήζεσλ ζε παξακέηξνπο πνπ δελ έρνπλ αλαιπζεί ζην παξειζφλ ζην λεξφ 

αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. Δθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κπνξεί λα 

ππάξμεη δηεχξπλζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ειέγρνπ ξχπαλζεο 

πεξηβάιινληνο, παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αλαιχζεσλ θ.ιπ., πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε 

ζπλεξγαζία κε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γ. Γηεπζπληή, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 

(ΦΔΚ 113/15-06-9 



 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

1. Σε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ρχπαλζεο Πεξηβάιινληνο, ηνπ ηκήκαηνο 

Υεκείαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη νη αλαιχζεηο 9 

βαξέσλ κεηάιισλ ζε 52 δείγκαηα λεξνχ ησλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα 

 

        
  

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα  ___________________________________________   2014. κεηαμχ : 

α) ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ εδξεχεη ζην 1ν ρηι. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο ΑΦΜ  090133167, ΓΟΤ Κηιθίο, 

θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ .ηνλ θ. Γεκήηξην Σζαληάθε, πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη β) ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, πνπ 

εδξεχεη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Θεζζαινλίθεο, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Καζεγήηξηα 

θα νθία Α. Κνπξηίδνπ – Αλδξένπ, Αληηπξχηαλε ηνπ Α.Π.Θ. θαη Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ, ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα παξαθάησ : 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

 

 Ο πξψηνο ζπκβαιιφκελνο αλαζέηεη ζην δεχηεξν ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν : 

«Μειέηε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο». 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη «Ο πξνζδηνξηζκόο 9 βαξέσλ κεηάιισλ 

(Pb,Cd,Hg,As,Cr,Ni,Sb,Se,Al ) ζε 52 δείγκαηα λεξώλ» 
 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

 

 Σν ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ πξψην ζην δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ, εμήληα έλα επξψ θαη έληεθα 

ιεπηψλ (4061,11€.) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξ. 7 Τπ.Απ. ΚΑ 679/22.08.1996 

γεληθψλ εμφδσλ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ).  

Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη δαπάλεο φπσο : ακνηβέο πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκφ, κεηαθηλήζεηο, 

αλαιψζηκα, ινηπά έμνδα θαη φπνηα άιιε δαπάλε γεληθφηεξα θξίλεηαη σο απαξαίηεηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ επηζπλαπηφκελε πξφηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ απηνχ, εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν ηα λφκηκα, θαηά ηνλ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, παξαζηαηηθά πνπ ηελ 

απνδεηθλχνπλ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβιεζεί, κε ηελ παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
 

ΆΡΘΡΟ 3 

 

 Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, 

πνπ νξίδεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ.  
 
 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  ΑΝΑΘΔΖ  ΔΡΓΟΤ 



 

ΆΡΘΡΟ 4 

 

Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ν θ. Φπηηάλνο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Α.Π.Θ., ν νπνίνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζα θαηαηεζεί ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ θνλδπιίσλ έξεπλαο ηνπ Α.Π.Θ., 

(Σξάπεδα Πεηξαηώο, Τπνθαηάζηεκα Αγγειάθε, Αξ. Λνγ. 5202-002079-917), θαη ζχκθσλα κε 

ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΑ/679/22.08.1996. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε ηελ επζχλε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάιιεη ε δενληνινγία θαη ε θαιή ζπλεξγαζία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

 

ΆΡΘΡΟ 7 

 

Σν δηθαίσκα γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ή άιινπ ηίηινπ γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ησλ ηπρφλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο, 

αλήθεη, ζε θάζε πεξίπησζε, απνθιεηζηηθά ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαθάιπςή ηνπο. Ο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

δηθαηνχηαη λα εθκεηαιιεπηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ επξεζηηερλία, εθφζνλ επηηεπρζεί θαη 

ζπλαθζεί γξαπηή ζχκβαζε εθκεηάιιεπζεο κε ηνπο παξαπάλσ δηθαηνχρνπο απηήο.   

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

 

Απνθιεηζηηθά θαηά ηφπν αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε, νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαξηψληαη 

ππνρξεσηηθά ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηξία αληίηππα ππνγεγξακκέλα απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. 

 

 
ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
 
 
 



 

Γηα ην θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο                         1. Ζ Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ. Α.Π.Θ. 
          Γηα ην Α.Π.Θ.                                         Καζ. νθία Α.Κνπίδνπ Αλδξένπ 

  Ο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο                 Αληηπξύηαλεο  
           2. Ο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο       

                                                                                               

 

2. Φεθίδεη πίζησζε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θσδ. 

61.01 «Ακνηβέο θαη έμνδα κειεηψλ» ην πνζφ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμήληα έλα επξψ θαη 11ιεπησλ. 

(4061,11€) επξψ σο ακνηβή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνο ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιχζεσλ. 

 

 

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 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 

14 Μαξηίνπ 2014 

 

 

 

 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο 

χκβνπινο, Μέινο 

 
 
 

 
Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

 
 
 

Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, 
Γεκνηηθφο  χκβνπινο, Μέινο 

 

Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο 

 

 

 
Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, 
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

 
 
 
 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Μέινο 

 

 
 
 


