
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ  6/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 20/04/2017 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/04/2017 

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

παξφληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

3) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  

4) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
5) Καξακπίδεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο 
6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-85/20-04-2017 
 
Ππομήθεια οσήμαηορ, Κωδικόρ εξόδων: 13.01, πποϋπολογιζμόρ 27.000,00€ πλέον 

Φ.Π.Α.  
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο 
πξνκήζεηαο νρήκαηνο, θσδηθνχ εμφδσλ: 13.01, πξνυπνινγηζκνχο 27.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α., 

ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

 
 

ΣΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 
 
 
 

1.  ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4x4 

 
2.  ΚΟΠΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

H πξνκήζεηα νρήκαηνο 4x4 θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα θαιύςεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ζε αληιηνζηάζηα θαη δεμακελέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δύζβαηα ζεκεία θαη πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ αλνηγόκελνη δξόκνη. 

 
3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 27.000,00  Επξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη 

ζα θαιπθζεί   από   ηδίνπο   πόξνπο   ηεο   Δεκνηηθήο   Επηρείξεζεο   Ύδξεπζεο   Απνρέηεπζεο   

Κηιθίο. 

(Κσδ.Πξνϋπ.: 13.01) 

 

 
 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ισάλλε Παξαγηνχ. 
 

 Σελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ππομήθεια 
οσήμαηορ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε 
Π17/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα νρήκαηνο»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  27.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ), ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-85/20-04-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
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Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

 

Αναζηαζιάδος Ελένη  

Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ 
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙ – ΞΗΡΟΒΡΤΗ, T.K. 61100 

ΣΗΛ.:23410-29330,  FAX:23410-29320  
Email: paragios@deyak.gr 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ» 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 13.01 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Π17/2017 

 
 

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   

   ΤΤ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΤΤ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ  ΜΜ ΟΟ ΤΤ   

  ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΦΦ ΟΟ ΤΤ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ    

Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ζζ ζζ εε ιι  

 
την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την προμόθεια: 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ>> 
Προϋπολογιζμού 27.000,00 Εσρώ 

(πλϋον  Φ.Π.Α.), 

 
 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
πραγματοπούηςησ τησ ωσ ϊνω προμόθειασ. 
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Πίνακας Περιεχομένων 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

   

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ  
   
Άρθρο 2 Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
   
Άρθρο 3 Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ  
   

Άρθρο 4 

 
Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –  
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ - Ενςτϊςεισ 

 

   
   
Άρθρο 5 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ ιςχύοσ  
   
Άρθρο 6 Γλώςςα διαδικαςύασ  
   
Άρθρο 7 Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
   
Άρθρο 8 Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π. – Πληρωμό Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ  
του ϋργου 

 

   
Άρθρο 12 Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου  
   
Άρθρο 13 Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτόριο Ανϊθεςησ   
   
Άρθρο 15 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ   
   
Άρθρο 16 Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου   

Άρθρο 17Α 

 
Έκδοςη εγγυητικών 

 
 

Άρθρο 18 Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών  
   
Άρθρο 19 Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
   
Άρθρο 20 Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
   
Άρθρο 22 Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 

 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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ΚΕΥΛΑΙΟ Α   Άρθρο 1   Κύριοσ τησ προμόθειασ– Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
1.1 Αναθϋτουςα Αρχό:Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ)   

Οδόσ  : 1ο ΦΙΛ. ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ 
Σαχ.Κωδ. : 61100 

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

E-mail : paragios@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Παραγιόσ Ιωϊννησ 

1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ τησ προμόθειασ:Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

1.3 Υορϋασ καταςκευόσ τησ προμόθειασ: :Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

1.4 Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

 
Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούςα διακόρυξη, 
β)  το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
δ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ε) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
ζ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
θ) η τεχνικό μελϋτη, 
ι) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό  επύ 
όλων των ανωτϋρω 

 

 

 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα  και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.Επιπρόςθετα προςφϋρεται ελεύθερη πλόρησ, ϊμεςη και 
δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγραφα τησ ςύμβαςησ από τισ 29-6-2017, ςτην ιςτοςελύδα 
www.deyak.gr.  
Για να υποβϊλλουν όμωσ προςφορϊ οι ενδιαφερόμενοι, θα πρϋπει να προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο 
τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, από τα κεντρικϊ γραφεύα τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1 ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςη, Σ.Κ. 
61100, Κιλκύσ , υπεύθυνοσ κ.Παραγιόσ Ιωϊννησ , τηλ. 2341029330. 
 

2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την  28-6-2017  οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ 

με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ 28-6-2017.   

 

Άρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
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κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ  1ο Φιλιόμετρο Κιλκύσ -  Ξηρόβρυςη. ε 
περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται 
δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 
τησ παρούςασ.  
2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 

του ….. 
για την προμόθεια  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ» 

με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών Πϋμπτη 29 Ιουνύου 2017   
                        ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

3. Ο ενιαύοσ φϊκελοσ Προςφορϊσ πρϋπει να εύναι ερμητικϊ κλειςτόσ και να περιϋχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη <<Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ>>, κατϊ τα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 24, 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη <<Σεχνικό Προςφορϊ>>, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24, 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κλειςμϋνο με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ τούτο 

αντιληπτό επύ ποινό αποκλειςμού,) με την ϋνδειξη <<Οικονομικό Προςφορϊ>> ο οπούοσ περιϋχει τα 

οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ , κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24  

Οι τρεισ (3) ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ παρ.2 

4. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 

ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

5. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε περύπτωςη 

νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.   

 

Άρθρο 4:Διαδικαςύα κατϊθεςησ και εξϋταςησ των προςφορών- Τποβολό δικαιολογητικών 
-Κατακύρωςη- ύναψη ςύμβαςησ – Τπογραφό ςυμφωνητικού  
 
4.1 Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 

Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξησ 

τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, καθώσ και η εκπλόρωςη 
ϊλλων τυπικών προώποθϋςεων που απαιτούνται ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον 
αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών αποςφραγύζονται κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, εύτε ευθύσ αμϋςωσ 
με το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών, εύτε ςε ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από το 
αρμόδιο όργανο με ειδικό πρόςκληςη αυτών που ϋλαβαν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικό ανακούνωςη που 
θα τουσ αποςταλεύ και η οπούα θα εύναι και ςε εμφανϋσ μϋροσ τησ Τπηρεςύασ  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών, για όςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την προηγηθεύςα 
αξιολόγηςη των Σεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται με την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. 
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την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ανακοινώνει τισ 
τιμϋσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, των οπούων οι Προςφορϋσ ϋγιναν αποδεκτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνει ςτο 
Πρακτικό Διαγωνιςμού τα ςχετικϊ αποτελϋςματα.  
 
Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω ςταδύων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε ϋνα μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, 
επικυρώνονται με απόφαςη για την ϋγκριςη του Πρακτικού Διαγωνιςμού από το Δ τησ ΔΕΑΤΑ ΚΙΛΚΙ, η 
οπούα και κοινοποιεύται ςτουσ Προςφϋροντεσ. 
 
Κατϊ τησ παραπϊνω απόφαςησ, όπωσ και κατϊ τησ Διακόρυξησ, χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 127 του ν. 4412/2016 
 
Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 
 
 
 

 
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
 
 

i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ),  εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
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Κιλκύσ , 1ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςησ, Σ.Κ.61100, Κιλκύσ την επόμενη τησ κοινοπούηςησ τησ κατακυρωτικόσ προσ τον 
προςωρινό ανϊδοχο απόφαςησ (τόποσ και χρόνοσ). 
  Μετϊ  την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ ενςτϊςεων προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςασ , κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο 
τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
εγγραφόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.           
 

 
 
 

4.3 Ενςτϊςεισ 
 
Ενςτϊςεισ υποβϊλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ 
νομιμότητασ διενϋργειασ του, ό τησ ςυμμετοχόσ παρόχου ς΄αυτόν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ωσ εξόσ : 
 
α)Κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού, μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την ημερομηνύα διενϋργειασ 
του ςυνοπτικού διαγωνιςμού. 
 
β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ , η οπούα εξετϊζεται από το Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  
μετϊ από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ  
ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η 
απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1) επύςησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το 
Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 
Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ  
από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ δεν γύνονται δεκτϋσ.   

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 

 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.  
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η προμόθεια εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ 
κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 

 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα . 

6.2.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
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Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη τησ προμόθειασ , την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ,  εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 

νομοθετημϊτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-(Μϋχρι τισ 31\12\2016 του ν.3886/2010 (Α΄173)<<Δικαςτικό προςταςύα κατϊ την ςύναψη δημοςύων 
ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 
21ησ Ιουνύου 1989 (L395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992(L76) 
Όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007(L335)>>  
 
-Σου ν.4013/2011 (Α΄2014) <<ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…>> 
 
-Σου ν.3861/2010(Α΄112) <<Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργϊνων ςτο διαδύκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και ϊλλεσ διατϊξεισ>> 
 
-Σου ν. 3548/2007 (Α’68) << Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικόν Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ>>. 
 

 
7.2 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
7.3 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισi, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ εργολαβύασ και 
γενικότερα κϊθε διϊταξησ (Νόμοσ, Π.Δ.,Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του 
ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω ό εκδοθούν ςε μεταγενϋςτερο χρόνο 
του παρόντοσ προτύπου. 

 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη τησ Προμόθειασ, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

 
8.1. Η προμόθεια χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΑ ΕΩΔΑ Κ.Α.Δ.:13.01  και υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που 

προβλϋπονται για τισ περιπτώςεισ προμηθειών περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ  ύψουσ 0,06 υπϋρ των 
λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων , ςύμφωνα με το ϊρθρο 
4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

   
8.2. Η πληρωμό του Ανϊδοχου θα γύνει μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών , από την αρμόδια 

Επιτροπό , ςύμφωνα με το Άρθρο 200 παρϊγραφοσ 4 ςημεύο α) , του ν.4412/2016 και μετϊ από 
την κατϊθεςη των δικαιολογητικών που το ύδιο ϊρθρο του ν. 4412/2016 ορύζει  

  
8.3. Η πληρωμό του τιμόματοσ θα γύνεται ςε ΕΤΡΩ. 
 
Άρθρο 9: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ , οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ , το αργότερο ϋωσ την προηγούμενη τησ δημοπραςύασ 
, δηλαδό ςτισ 28-6-2017 

 
 

Άρθρο 10: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ προμόθειασ 

 
 11.1            Σύτλοσ τησ προμόθειασ 

 
 Ο τύτλοσ τησ προμόθειασ εύναι:  
 «Προμόθεια οχόματοσ ». 
 
  

 11.2              Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ τησ προμόθειασ 

 
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ τησ Προμόθειασ ανϋρχεται ςε 27.000.00 Ευρώ, προ 
ΥΠΑ 24% 
 
 

11.3       Σόποσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

 
 Αποθόκη ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 
 
11.4       Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ Προμόθειασ. 

  

 Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ 4Φ4 για την τεχνικό υπηρεςύα και ςυγκεκριμϋνα την 

Ε.E.Λ. Κιλκύσ και αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ διπλόσ καμπύνασ με τετρακύνηςη και ςύμφωνα με το 

Παρϊρτημα Σεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ, ορύζεται ςε 2 ΜΗΝΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών , διενεργεύται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται 
να παραςτεύ, εφ΄ όςον το επιθυμεύ , ο προμηθευτόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του ύδιου 
νόμου. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα επιλογόσ Αναδόχου – ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών. 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του ϊρθρου 327 

του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςε ςφραγιςμϋνα 

και αριθμημϋνα ϋντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΤΑ Κιλκύσ .  
 
13.3  Η προςφορϊ δύνεται ςε Ευρώ , χωρύσ ΥΠΑ και περιλαμβϊνει το κόςτοσ προμόθειασ                                              
οχόματοσ 4Φ4 για την τεχνικό υπηρεςύα .  
  
13.4  Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα οικονομικό προςφορϊ.  
 
13.5 Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
 
13.6            Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ . 
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Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ-Ανϊδειξη Αναδόχου 

 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 311 και 95παρ . 2 ν.4412/2016 

 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό. 
 
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςτο ποςό 540 Ευρώ (2% του 

προώπολογιςμού τησ προμόθειασ) , βϊςει των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 1.α. του Άρθρου 72 
, του ν. 4412/2016. 

 
 

 
 
  

 

 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
 
16.2 ΔΕΝ προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  

 
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

 
 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό  τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ , προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα , πρϋπει 

να περιλαμβϊνουν κατ΄ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 

 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το  Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων 
με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που 
λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη 
οικονομικό φορϋα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ 

τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 
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Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 29 Ιουνύου 2017  ημϋρα Πϋμπτη. 

Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

 

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διϊςτημα   6  μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

66 ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.  deyak.gr), ςύμφωνα με το ϊρθρο 

2 τησ παρούςασ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  

21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ νομικϊ πρόςωπα , ό ενώςεισ αυτών – μελών τησ Ε.Ε. των χωρών του 
Ε.Ο.Φ., των κρατών – μελών τησ υμφωνύασ Δημοςύων υμβϊςεων ( .Δ.. / G.P.A.) , του Παγκόςμιου 
Οργανιςμού Εμπορύου , καθώσ επύςησ και των οικονομικών φορϋων που προϋρχονται από χώρεσ που ϋχουν 
υπογρϊψει διμερεύσ ςυμφωνύεσ , ό ςυμφωνύεσ ςύνδεςησ με την Ε.Ε. που ϋχουν την ϋδρα τουσ και 
δραςτηριοποιούνται ςτισ προαναφερθεύςεσ χώρεσ. 
 
Άρθρο 22: Κριτόρια επιλογόσ  
 

Η πλόρωςη των απαιτόςεων των ϊρθρων 304-308 ν.4412/2016 πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ   

 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο 
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν 
πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, 
ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ 
Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό 
ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για 
τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 
τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ 
διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ 
του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 
τουσ. 

 

3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ 
βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι 
η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ 
υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων 
κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα 
τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  
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(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του. 

4.  Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιαδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ , όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ την διαδικαςύα , ςε μια από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1,2 και 3. 

5. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 4 
μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν 
την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται 
από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ 
του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να 
κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω 
απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. 

 

  

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
23.1 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ τησ ΕΑΑΔΗΤ 
 
(Β) Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016. 

 
 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
 

23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 4.2 (α)  
 
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων ςτο τυποποιημϋνο ϋντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ , εύναι τα εξόσ :  
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23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 
αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα, όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)ii ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό 
την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη. Οι 
αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ 
φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ 
οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η αςφαλιςτικό 
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό 
νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό 
ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο  ΣΜΕΔΕ.   Οι 
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ 
(κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ 
αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη που ςτελεχώνουν το 
πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν 
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για 
το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο 
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. . 

(γ) Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό δραςτηριοποιούνται ςτην Ελλϊδα το 
πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό 
διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 
οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο 
πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε.  
ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό 
περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.3του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
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επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.  

 23.4 Δικαιολογητικϊ  απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Επαγγεικαηηθό Μεηξών , από ην αληίζηνηρν νηθείν Επηκειεηήξην.  

(β) Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά , ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ ηζρύνπλ 
θαη εθδίδνληαη ζηελ ρώξα πξνέιεπζεο ηνπο.  

 

23.5  Αποδεικηικά έγγραθα νομιμοποίηζης (άρθρο 93 ν. 4412 / 2016). 

 

Νομιμοποιητικϊ Έγγραφα: 
 
την περύπτωςη ςυμμετϋχοντασ ημεδαπού ό αλλοδαπού νομικού προςώπου , τα δημοςιευμϋνα επύςημα 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα (Υ.Ε.Κ. ό Γ.Ε.Μ.Η., κλπ) τα οπούα προβλϋπονται από το δύκαιο τησ χώρασ ϋδρασ 
ό λειτουργύασ τουσ , από τα οπούα να προκύπτουν :  
 

 Ο Πρόεδροσ και τα μϋλη του Δ.. , καθώσ και οι Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο 
εύναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ό Ε.Π.Ε.  
 

την περύπτωςη φυςικού προςώπου , η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών επιτηδευμϋνα από την 
αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα. 
 
την περύπτωςη ϊλλων μορφών εταιριών  , οποιαδόποτε νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οπούοι ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύου ν με την υπογραφό τουσ. 
 
Περαςτικό εκπροςώπηςησ , εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπο του.  
 
 
   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 

 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  

 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 
ακόλουθα:  
 

1. Τπεύθυνη Δόλωςη του ν. 1599/86 κατϊ το υπόδειγμα τησ υπηρεςύασ, περύ των κριτηρύων 
αποκλειςμού του Οικονομικού φορϋα, από την ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων, του ν. 4412/2016 
και των κριτηρύων καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

2. Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντα Οικονομικού φορϋα.  
3. Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι Οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 
 

 
24.3 Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» πρϋπει , επύ ποινό αποκλειςμού , να περιϋχει τεχνικϊ ςτοιχεύα 
προςφορϊσ που καλύπτουν τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ , ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
μελϋτησ τησ προμόθειασ (Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ , φυλλϊδια , εγγυόςεισ  , spects , κ.λ.π.).   

 
24.4     Ο φάκελος «Οικονομικό Προςφορϊ»  περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το θεωρημϋνο από την 
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αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (γ) τησ παρούςασ.  
24.5  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 
 
 
 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

 

Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 85/2017 Απόφαςη Δ.. 

ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 
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