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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 7/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05/04/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/03/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-98/05-4-2018 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00€

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Διευθυντή Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο
οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00€, σύμφωνα
με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
Προς Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »

ΣΚΟΠΟΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί σε προμήθεια οικοδομικών υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των

συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν:

1. για τις εργασίες αποκατάστασης φθορών περιμετρικά των χυτοσιδηρών καλυμμάτων των φρεατίων

ελέγχου των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων,
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2. για τις εργασίες αποκατάστασης φθορών περιμετρικά των σχαρών μέσω των οποίων γίνεται η

παροχέτευση των ομβρίων υδάτων στο αντίστοιχο δίκτυο (αποξήλωση του υφιστάμενου

σκυροδέματος, εμφάνισης του οπλισμού και χαλάρωσης αυτών) και

3. για τις εργασίες αποκατάστασης φθορών (οπές) που παρατηρήθηκαν σε οδόστρωμα κάτω από το

οποίο υπάρχει υπόγειο δίκτυο της ΔΕΥΑ (δίκτυο νερού, δίκτυο ακαθάρτων ή δίκτυο ομβρίων

υδάτων).

4. Για αποκατάσταση πλακιδίων πεζοδρομίου

5. Για επισκευή σιδηρών θυρών και παραθύρων σε οικίσκους αντλιοστασίων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 5*10*20 TEMAXIO 1,00 0,55 0,55
2 ΓΛΩΣΣΕΣ 9*15*35 TEMAXIO 1,00 0,40 0,40
3 ΜΠΛΟΚΙΑ 18*15*35 TEMAXIO 1,00 0,60 0,60
4 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  (S500s) ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ 19*19*39 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,00 0,75 0,75
6 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-15 (1η στρώση χρώματος γκρι) ΤΕΜ. 25 Χγρ. 1,00 5,35 5,35

7
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-20 (2η στρώση χρώματος
λευκού) ΤΕΜ. 25 Χγρ. 1,00 6,35 6,35

8
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-10 (Μια στρώση τελική
χρώματος λευκού) ΤΕΜ. 25Χγρ. 1,00 6,35 6,35

9 ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 50μετρα ΤΕΜ 1,00 5,00 5,00
10 ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 2,5 εκ. Τ.Μ. 1,00 3,50 3,50
11 ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 3,0 εκ. Τ.Μ. 1,00 4,00 4,00
12 ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 5,0 εκ. Τ.Μ. 1,00 6,00 6,00
13 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΙΛΑ 1,00 1,00 1,00
14 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΤΟΙΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Μ. 1,00 14,50 14,50
15 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ (πρoέλευσης Τσεχίας) Κ.Μ. 1,00 300,00 300,00
16 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ. 1,00 0,60 0,60
17 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ. 1,00 0,60 0,60
18 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ. 1,00 0,60 0,60
19 ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 1,30 1,30
20 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ Τ.Μ. 1,00 1,50 1,50
21 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ Τ.Μ. 1,00 1,50 1,50
22 ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΙΛΑ 1,00 4,00 4,00
23 ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Φ125 Μ.Μ. 1,00 6,10 6,10
24 ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Φ80 Μ.Μ. 1,00 7,10 7,10
25 ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 72ο ΤΕΜ. 1,00 7,10 7,10
26 ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 87ο ΤΕΜ. 1,00 22,10 22,10
27 ΣΩΛΗΝΑΣ ''S'' ΤΕΜ. 1,00 7,10 7,10
28 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜ. 1,00 23,10 23,10
29 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΒΙΔΩΤΟ ΤΕΜ. 1,00 3,60 3,60
30 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΕΜ. 1,00 3,10 3,10
31 ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΕΜ. 1,00 7,10 7,10
32 ΜΟΥΦΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜ. 1,00 5,60 5,60
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33 ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜ. 1,00 8,10 8,10
34 ΦΕΛΙΖΟΛ (ΛΕΥΚΟ) 15 χγρ./κ.μ. Κ.Μ. 1,00 49,90 49,90
35 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Τ.Μ. 1,00 1,20 1,20
36 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Τ.Μ. 1,00 6,10 6,10
37 ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΣΑΚΙ) ΤΕΜ. 50 Χγρ. 1,00 6,70 6,70
38 ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΣΑΚΙ) ΤΕΜ. 25 Χγρ. 1,00 3,35 3,35
39 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 40*40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 1,40 1,40
40 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 40*40 Λειασμένες Γκρι ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 1,80 1,80
41 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 50*50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 1,90 1,90
42 ΑΜΜΟΣ Κ.Μ. 1,00 22,00 22,00
43 ΑΣΒΕΣΤΗΣ  (ΣΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 1,75 1,75
44 ΠΛΕΓΜΑ Τ131 διαστάσεων 5μ.*2μ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 21,00 21,00
45 ΠΕΤΡΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Μ 1,00 6,30 6,30
46 ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ Κ.Μ. 1,00 22,00 22,00
47 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Κ.Μ. 1,00 35,00 35,00
48 ΚΡΑΣΠΕΔΑ Μ.Μ. 1,00 4,45 4,45
49 ΑΖΟΛΙΤ (ενδεικτικού τύπου ISOMAT) ΚΙΛΑ 1,00 3,30 3,30
50 ΠΕΤΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΟΜΜΕΝΗ) Τ.Μ. 1,00 18,40 18,40
51 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ40 Μ.Μ. 1,00 13,40 13,40
52 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ60 Μ.Μ. 1,00 23,20 23,20
53 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ80 Μ.Μ. 1,00 34,30 34,30
54 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ100 Μ.Μ. 1,00 48,10 48,10
55 ΛΑΜΑΡΊΝΑ 2Χ1Χ1,25χιλ. ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
56 ΛΑΜΑΡΊΝΑ 2Χ1Χ1χιλ. ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
57 ΛΑΜΑΡΊΝΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 2Χ1Χ1,25χιλ. ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
58 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ 40*40*3 χιλ. ΚΙΛΑ 1,00 3,00 3,00
59 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΙΛΑ 1,00 1,20 1,20
60 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΚΙΛΑ 1,00 1,00 1,00
61 ΔΟΚΟΙ ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
62 ΛΑΜΕΣ ΚΙΛΑ 1,00 1,05 1,05
63 ΠΛΑΚΕΣ (ΒΑΣΕΙΣ) ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΚΙΛΑ 1,00 2,00 2,00

64 ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΛΑ 1,00 1,10 1,10
65 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ (ΑΦΡΟΣ) ΤΕΜ. 1,00 4,00 4,00

66
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ (ΑΦΡΟΣ) ΧΑΜΗΛΗΣ
ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ. ΤΕΜ. 1,00 4,00 4,00

67 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½'' Μ.Μ. 1,00 1,86 1,86
68 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ¾'' Μ.Μ. 1,00 2,40 2,40
69 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' Μ.Μ. 1,00 3,52 3,52
70 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ¼'' Μ.Μ. 1,00 4,44 4,44
71 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½'' Μ.Μ. 1,00 5,30 5,30
72 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' Μ.Μ. 1,00 7,18 7,18
73 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ½'' Μ.Μ. 1,00 9,17 9,17
74 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3'' Μ.Μ. 1,00 11,91 11,91
75 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Νο 12 Τ.Μ. 1,00 1,10 1,10
76 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Νο 14 Τ.Μ. 1,00 1,20 1,20

77
ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 7,5*5 (1,8Χ1,8 χιλ.) Τ.Μ. 1,00 1,40 1,40

78
ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 5*5 (1,8Χ1,8 χιλ.) Τ.Μ. 1,00 1,60 1,60
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79
ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 10,0*6 (2,2Χ2,4 χιλ.) Τ.Μ. 1,00 1,80 1,80

80 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 8 1,3 mm ΚΙΛΑ 1,00 2,00 2,00
81 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 10 1,5 mm ΚΙΛΑ 1,00 1,80 1,80
82 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 12 1,8 mm ΚΙΛΑ 1,00 1,60 1,60
83 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 13-No 17 2,0-3,0 mm ΚΙΛΑ 1,00 1,50 1,50
84 ΣΥΡΜΑ (ΜΑΥΡΟ) Νο7 ΚΙΛΑ 1,00 1,25 1,25
85 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ 60 m 2 mm ΤΕΜ. 1,00 13,00 13,00
86 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ 100 m 1,6 mm ΤΕΜ. 1,00 13,00 13,00
87 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ 200 m 1,6 mm ΤΕΜ. 1,00 25,00 25,00
88 ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ν 100 ΤΕΜ. 1,00 1,00 1,00
89 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΛΑ 1,00 5,00 5,00
90 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2εκ. Τ.Μ. 1,00 26,00 26,00
91 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3εκ. Τ.Μ. 1,00 31,00 31,00
92 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ ΚΙΛΑ 1,00 0,35 0,35
93 ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 180Χ9,5Χ4 εκ. ΤΕΜ. 1,00 6,00 6,00
94 ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 180Χ5,5,5Χ4 εκ. ΤΕΜ. 1,00 5,00 5,00
95 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΠΛΗ 1200Χ2500Χ12,5 mm ΤΕΜ. 1,00 6,50 6,50
96 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΠΛΗ 1200Χ3000Χ12,5 mm ΤΕΜ. 1,00 8,00 8,00
97 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 1200Χ2500Χ12,5 mm ΤΕΜ. 1,00 10,00 10,00
98 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 1200Χ2600Χ12,5 mm ΤΕΜ. 1,00 9,00 9,00
99 ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27mm 4m ΤΕΜ. 1,00 3,50 3,50
100 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ 37Χ28X18mm 3m ΤΕΜ. 1,00 1,70 1,70
101 ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75Χ35Χ3000 mm ΤΕΜ. 1,00 2,50 2,50
102 ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 50X40X3000 mm ΤΕΜ. 1,00 2,30 2,30
103 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 50Χ50 mm 3m ΤΕΜ. 1,00 3,20 3,20
104 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 75Χ50 mm 3m ΤΕΜ. 1,00 3,25 3,25
105 ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 35Χ27 mm 3m ΤΕΜ. 1,00 1,40 1,40

106
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 31Χ31 mm
3m ΤΕΜ. 1,00 1,50 1,50

107 ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ 36Χ36 mm 2800 mm ΤΕΜ. 1,00 1,20 1,20
108 ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 6Χ40 mm ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ. 1,00 5,50 5,50
109 ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ SBS 3,5X25 mm ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ. 1,00 7,50 7,50
110 ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ SBS 3,5X35 mm ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ. 1,00 10,00 10,00
111 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ DS230 20 m ΤΕΜ. 1,00 1,00 1,00
112 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ DS230 90 m ΤΕΜ. 1,00 4,00 4,00
113 ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 250 mm ΤΕΜ. 1,00 0,11 0,11
114 ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 500 mm ΤΕΜ. 1,00 0,20 0,20
115 ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1000 mm ΤΕΜ. 1,00 0,35 0,35
116 ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ C 60X27 mm ΤΕΜ. 1,00 0,30 0,30
117 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΤΟΙΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Μ² 1,00 10,00 10,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00
Φ.Π.Α.24% 9.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00

ΟΜΑΔΑ Β (ΧΡΩΜΑΤΑ -ΣΙΔΗΡΙΚΑ)

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ
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1 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ (ΑΦΡΟΣ) ΤΕΜΆΧΙΑ 1 3,50 € 3,50 €
2 ΧΑΛΚΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΚΡΙΚΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΞΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8 ΤΕΜΆΧΙΑ 1 0,80 € 0,80 €

3 ΧΑΛΚΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΚΡΙΚΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
ΞΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10 ΤΕΜΆΧΙΑ 1 0,90 € 0,90 €

4 ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 5cm πάχους ΜΕΤΡΟ 1 2,50 € 2,50 €
5 ΟΥΠΑ Νο6  ΤΕΜ.100 ΤΕΜΆΧΙΑ 1 0,50 € 0,50 €
6 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 0,05cm  ΤΕΜ.100 ΤΕΜΆΧΙΑ 1 2,00 € 2,00 €
7 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 1 2,00 € 2,00 €
8 ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΑ 1 4,50 € 4,50 €
9 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 χιλ. ΚΙΛΟ 1 3,00 € 3,00 €
10 ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 15ΚΙΛΑ ΤΕΜ 1 25,00 € 25,00 €
11 ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ 15ΚΙΛΑ ΤΕΜ 1 9,50 € 9,50 €
12 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15ΚΙΛΑ ΤΕΜ 1 20,00 € 20,00 €
13 ΠΙΝΕΛΑ Νο40 ΤΕΜ 1 2,00 € 2,00 €
14 ΠΙΝΕΛΑ Νο50 ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
15 ΡΟΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROLEX TEM 1 6,50 € 6,50 €
16 ΡΟΛΛΟ  ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
17 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
18 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ ΜΠΛΕ 1ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
19 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ  ΚΟΚΚΙΝΗ 1ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
20 ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
21 ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ KNIPEX No20 TEM 1 18,00 € 18,00 €
22 ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ KNIPEX No25 TEM 1 23,00 € 23,00 €
23 ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ KNIPEX No30 TEM 1 30,00 € 30,00 €
24 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΒΟΥΡΕΣ 1΄΄ CE ΤΕΜ 1 8,00 € 8,00 €
25 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΒΟΥΡΕΣ 11/2΄΄ CE ΤΕΜ 1 12,00 € 12,00 €
26 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΒΟΥΡΕΣ 2΄΄ CE ΤΕΜ 1 18,00 € 18,00 €
27 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΒΟΥΡΕΣ 3΄΄ CE ΤΕΜ 1 25,00 € 25,00 €
28 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΒΟΥΡΕΣ 4΄΄ CE ΤΕΜ 1 30,00 € 30,00 €
29 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ  900W 125mm ΤΕΜ 1 50,00 € 50,00 €
30 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX 125mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
31 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ METAL 230mm ΤΕΜ 1 2,00 € 2,00 €
32 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 230mm ΤΕΜ 1 2,00 € 2,00 €
33 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΙΚΡΑ CE ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
34 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ CE ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
35 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  ΜΙΚΡΑ CE ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
36 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  ΜΙΚΡΑ CE ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
37 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  ΜΕΓΑΛΑ CE ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
38 ΣΕΤ ΑΛΕΝ ΤΕΜ 1 8,00 € 8,00 €
39 ΠΕΝΣΑ ΜΙΚΡΗ KNIPEX ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
40 ΠΕΝΣΑ MΕΓΑΛΗ KNIPEX ΤΕΜ 1 15,00 € 15,00 €
41 ΣΦΥΡΙ 500γραμ. ΤΕΜ 1 3,00 € 3,00 €
42 ΣΦΥΡΙ 1000γραμ. ΤΕΜ 1 4,00 € 4,00 €
43 ΣΦΥΡΙ 1500γραμ. ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
44 ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΙΛΑ 1 3,00 € 3,00 €
45 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ
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46 ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 304 8mm ΚΙΛΑ 1 15,00 € 15,00 €
47 ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 304 10mm ΚΙΛΑ 1 20,00 € 20,00 €
48 ΝΑΥΤΙΚΑ ΙΝΟΧ 304 Μ8 ΤΕΜ 1 2,00 € 2,00 €
49 ΝΑΥΤΙΚΑ ΙΝΟΧ 304 Μ10 ΤΕΜ 1 3,00 € 3,00 €
50 ΝΑΥΤΙΚΑ ΙΝΟΧ 304 Μ12 ΤΕΜ 1 4,20 € 4,20 €
51 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 850 W TEM 1 150,00 € 150,00 €
52 ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 255mm 40 ΔΟΝΤΙΑ ΤΕΜ 1 8,00 € 8,00 €
53 ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 255mm 80 ΔΟΝΤΙΑ ΤΕΜ 1 7,00 € 7,00 €
54 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4,2mm 23μετρα ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
55 ΕΞΑΡΤΥΣΗ  ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 1 23,00 € 23,00 €
56 ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 1 20,00 € 20,00 €

57 ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  50cm ΤΕΜ 1 45,00 € 45,00 €
58 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 36 ΔΟΝΤΙΑ ΤΕΜ 1 15,00 € 15,00 €
59 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ)

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΕΜ 1 65,00 € 65,00 €

60 ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΝΗΜΑ ΤΕΜ 1 8,00 € 8,00 €
61 ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ  5kg 1mm ΤΕΜ 1 20,00 € 20,00 €
62 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΔΙΠΛΗ 2,5μετρα ΤΕΜ 1 150,00 € 150,00 €
63 ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 2μετρα ΤΕΜ 1 35,00 € 35,00 €
64 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΕΜ 1 50,00 € 50,00 €
65 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ 2,5τον. Για

ευροπαλέτα ΤΕΜ 1 290,00 € 290,00 €

66 ΦΤΥΑΡΙ ΜΥΤΕΡΟ  ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
67 ΦΤΥΑΡΙ  ΑΜΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
68 ΦΤΥΑΡΙ  ΚΥΡΤΟ ΤΎΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
69 ΓΚΑΣΜΑΣ ΚΟΜΠΛΕ 2kg ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
70 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
71 ΣΙΛΙΚΟΝΙ ΔΙΑΦΑΝΗ 300ml ΤΕΜ 1 3,00 € 3,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00
Φ.Π.Α24% 4.800.00
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00

Τα υλικά θα παραδοθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00€πλέονΦ.Π.Α και θα   καλυφθεί

από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Σχετικό CPV: [44111000-1]-Οικοδομικάυλικά.

Κ.Α.Δ.:25.06.01

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης έγκρισης της ως άνω προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της

Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ
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 Την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας.

 Την εκτέλεση της προμήθειας με συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και
τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ», (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

 Δεσμεύει την δαπάνη ποσού των 74.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.06.01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) και
του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.06.01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ
ΑΓΟΡΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7-98/05-4-2018 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ



8

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.........................................................................................................................2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................4

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.................................................................................................... 4
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση ..................................................................................... 5
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ........................ 5
1.4 Θεσμικό πλαίσιο ........................................................................................................................ 7
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού ............................................. 9
1.6 Δημοσιότητα .............................................................................................................................. 9
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης ..................................................................... 10

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................12
2.1 Γενικές Πληροφορίες............................................................................................................... 12

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .................................................................................................... 12
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................... 13
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ..................................................................................................... 14
2.1.4 Γλώσσα ............................................................................................................................. 14
2.1.5 Εγγυήσεις .......................................................................................................................... 15

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής .......................................................... 16
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής....................................................................................................... 16
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ........................................................................................................ 17
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού........................................................................................................... 17
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ............................................ 21
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια................................................................. 22
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ............................................................................. 23
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ................. 24
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων........................................................................................ 25
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής............................................................................ 25

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ........................................ 25
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ...................................................................................................... 27

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης ................................................................................................................. 31
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ........................................................................................................... 31
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών [δεν ισχύει στην περίπτωση που το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή] .......................... 33
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί .......................................................................................... 34

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ................................................................................... 34
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.................................................................................. 34
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ...................................................................... 34
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».................. 36
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών................................................................................................................................. 37
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών........................................................................................ 38
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών........................................................................................... 39

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.........................................40
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών............................................................................. 40

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών........................................................................... 40
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών................................................................................................... 40

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου........................................................................................................................................ 43
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης........................................................................................... 44
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία ........................................... 44
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας ........................................................................................................... 46

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ



9

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................47
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)......................................................................... 47
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία ....................................................................... 47
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης................................................................................................. 47
4.4 Υπεργολαβία ............................................................................................................................ 48
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της........................................................................ 49
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ........................................................................... 49

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................................51
5.1 Τρόπος πληρωμής .................................................................................................................... 51
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις................................................................. 52
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων ................................ 53

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..........................................................................................54
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών...................................................................................................... 54
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών .................................................. 54
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
........................................................................................................................................................ 55
6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση................................................................... 55
6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις ......................................................... 56
6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας .......................................................................................... 56
6.7 Αναπροσαρμογή τιμής ............................................................................................................. 56

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ



10

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ)

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ο ΧΙΛ. ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ
Πόλη ΚΙΛΚΙΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 61100
Τηλέφωνο 23410 29330
Φαξ 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyak.gr

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.deyak.gr
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ , Κωδ. ΣΑ 25.06.01 & 54.00.25. Η δαπάνη
για την εν σύμβαση βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας
για επεμβάσεις σε αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 44111000-1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και συμπληρωματικού CPV: 44316000-8 ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 %
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.deyak.gr
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας  διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους , που ανέρχεται σε 3 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο ή από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 1 ημέρα πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα με οποιοδήποτε προσφωρο τρόπο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Όταν τα έγγραφα της
σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα  των
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ



14

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.deyak.gr
β) Αποδεικτικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ .
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών,
βάσει της κατώτερης τιμής
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών).
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές

ε) η οποία είναι υπό αίρεση.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,
κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
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11. Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
12. Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας
Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών

δικαιολογητικά αφού το μονογράψει τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και στο ίδιο πρακτικό
καταγράφονται οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ανά ομάδα. Το πρακτικό υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τον προηγούμενο
έλεγχο αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προχωρά στον ή στους μειοδότες έγγραφο για την υποβολή των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

3.4 Ενστάσεις
3.4.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης
υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της
παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
3.4.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για
τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, μετά
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την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το και άρθρο
363 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης
προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά
την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο
για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
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υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται
σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του
συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας τμηματικά στην
αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου
221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Το κόστος της διενέργειας των
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός πέντε
ημερών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται

ΑΔΑ: Ω0ΖΞΟΛΚ8-ΛΕΘ


		2018-04-25T10:14:03+0300
	Athens




