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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  16/2017 

Σηρ με απιθμψ 16/2017 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικοω ςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 20 επηεμβπίος 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   3246/15-09-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 

2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη 
Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

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

παξφληα έξι (6) 
 

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

3) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
4) Ησάλλεο Πηζκαλίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
5) Ξαλαγηψηεο Θαιηζίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ 
Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα πένηε (5) 

 

2) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
3) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ 

Κέινο  

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
8) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

 
 

ΘΔΜΑ 1o- Απψθαζη 16-236/20-9-2017 

mailto:info@deyak.gr


Σπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ππομήθεια κλειδιϊν παζπαπηοω» . 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκαηεοεκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνληξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θιεηδηψλ παζπαξηνχ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΤΚΔΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

3. ΚΟΠΟ: 

Η ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ινπθέησλ γηα  

Σα ινπθέηα ζα είλαη κε εληαίν θιεηδί αλά δεκνηηθή ελόηεηα (passpartout), δειαδή ζα γίλεη 
πξνκήζεηα έμη παθέησλ θιεηδηώλ. 

Σα ινπθέηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (αληιηνζηάζηα, 
δεμακελέο, νηθίζθνη γεσηξήζεσλ θιπ. 

Όπνπ απαηηείηαη, ζα γίλνπλ θαη νη αλαγθαίεο ζηδεξνθαηαζθεπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ινπθέησλ. 

Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ εχθνιε είζνδν ηξίησλ. 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Σα πξνο πξνκήζεηα ινπθέηα ζα είλαη Νν 50, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξνηππνπνίεζε γηα απηφ ην 
κέγεζνο, βαξέσο ηχπνπ, νξεηράιθηλα, κε αηζάιηλν ιαηκφ ειάρηζηνπ κήθνπο  7,5cm 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ινπθέησλ εθηηκάηαη σο εμήο 

ΔΕ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
(ΔΕΞΑΜΕΝΕ, 
ΑΝΛΙΟΣΑΙΑ, 
ΓΕΩΣΡΗΕΙ, 

ΠΗΓΑΔΙΑ) 

ΛΟΤΚΕΣΑ ΑΝΑ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

(Μ.Ο.) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΛΟΤΚΕΣΩΝ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΔΕ ΚΙΛΚΙ 53 5 265 300 

ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΤ 24 5 120 150 

ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗ 13 5 65 100 

ΔΕ ΜΟΤΡΙΩΝ 8 5 40 100 

ΔΕ 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 

24 5 120 150 

ΔΕ ΧΕΡΟΤ 21 5 105 150 

ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ 75 5 375 400 

ΤΝΟΛΟ 218   1090 1350 

 



6. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη. 
Σηκή Μνλ. 

(€) 
Γαπάλε 

(€) 

1 

Λνπθέηα  Νν 50, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 
πξνηππνπνίεζε γηα απηφ ην κέγεζνο, βαξέσο 
ηχπνπ, νξεηράιθηλα, κε αηζάιηλν ιαηκφ 
ειάρηζηνπ κήθνπο  7,5cm 

 

Σεκάρηα 1.350 4,5 6.075,00 

   ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 6.075,00 

   ΦΠΑ 24% 1.458,00 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 7.533,00 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ6.075,00Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α24%θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 
 
 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεοπξνκήζεηαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε 
ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΤΚΔΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  6.075,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.02 (ΟΙΚΟΓΟΜΙΚE 

ΔΡΓΑΙΔ (ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ, ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ,ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΣΛ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 
ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.07.01.02 (ΟΙΚΟΓΟΜΙΚE 

ΔΡΓΑΙΔ (ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ, ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ,ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΣΛ)ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-236/20-9-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 
 



 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Μησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 
Θηιθίο 

 
 

 
 
 

Ππψζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ: 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για ηην: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΤΚΔΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 

Ξαξαθαιψ φπσο καο απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   Ζ 

πξνζθνξά ζα βξίζθεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί μέσπι ηην Σεηάπηη 
4Οκηυβπίος 2017 και ϊπα 12:00ζηο ππυηψκολλο ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ.  

Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεη 

εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΤΚΔΣΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ». 
Σο άνοιγμα ηυν οικονομικϊν πποζθοπϊν θα γίνει ηην ίδια ημέπα και ϊπα 12:15. 

Όζνη επηζπκνχλ κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο. 

 

Ξξηλ ηελππνγξαθή ζχκβαζεο, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηε ΓΔΑ Θηιθίο ηα θάησζη: 

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηδίνπ, γηα θπζηθά πξφζσπα θαη εηαηξίαο, εηαίξσλ ή κεηφρσλ γηα 

λνκηθά πξφζσπα. 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηδίνπ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη εηαηξίαο, εηαίξσλ ή κεηφρσλ γηα 

λνκηθά πξφζσπα. 
3. Ξνηληθφ κεηξψν θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 
Πληποθοπίερ για ηο διαγυνιζμψ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο, 
δξαπιηθφο ΓΔ, απνζεθάξηνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο).  

Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:30 – 13:30 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΩΝ  : 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα παξάδνζεο πιηθψλ νξίδεηαη- ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Σα πξνο πξνκήζεηα ινπθέηα ζα είλαη Νν 50, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξνηππνπνίεζε γηα απηφ ην 
κέγεζνο, βαξέσο ηχπνπ, νξεηράιθηλα, κε αηζάιηλν ιαηκφ ειάρηζηνπ κήθνπο  7,5cm 

Σα ινπθέηα ζα είλαη κε εληαίν θιεηδί αλά δεκνηηθή ελόηεηα (passpartout), δειαδή ζα γίλεη 
πξνκήζεηα επηά (7) νκνεηδώλ νκάδσλ ινπθέησλ κε ίδην θιεηδί. 



Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ινπθέησλ εθηηκάηαη σο εμήο 

ΔΕ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
(ΔΕΞΑΜΕΝΕ, 
ΑΝΛΙΟΣΑΙΑ, 
ΓΕΩΣΡΗΕΙ, 

ΠΗΓΑΔΙΑ) 

ΛΟΤΚΕΣΑ ΑΝΑ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

(Μ.Ο.) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΛΟΤΚΕΣΩΝ 

 
ΛΟΤΚΕΣΑ προσ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(με ίδιο κλειδί) 

ΔΕ ΚΙΛΚΙ 53 5 265 300 

ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΤ 24 5 120 150 

ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗ 13 5 65 100 

ΔΕ ΜΟΤΡΙΩΝ 8 5 40 100 

ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 24 5 120 150 

ΔΕ ΧΕΡΟΤ 21 5 105 150 

ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ 75 5 375 400 

ΤΝΟΛΟ 218   1090 1350 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α.Σ. Δίδορ Ππομήθειαρ 
Μον. 

Μεηπ. 
Ποζψη. 

Σιμή 

Μον. (€) 

Γαπάνη 

(€) 

1 

Ινπθέηα  Λν 50, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

πξνηππνπνίεζε γηα απηφ ην κέγεζνο, βαξέσο 

ηχπνπ, νξεηράιθηλα, κε αηζάιηλν ιαηκφ 

ειάρηζηνπ κήθνπο  7,5cm 

Ρεκάρηα 1.350 4,5 6.075,00 

   ΤΝΟΛΟ   (Απιθμηηικϊρ): 6.075,00 

   ΦΠΑ 24% 1.458,00 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Απιθμηηικϊρ): 7.533,00 

Ξαξαηεξήζεηο: Όια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη παξαδνηέα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 

 Ν Ππληάμαο 

  

 

 

 

Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο 
δξαπιηθφο ΓΔ,  

πεχζπλνο απνζήθεο ΓΔΑ Θηιθίο 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.Σ. Δίδορ Ππομήθειαρ 
Μον. 
Μεηπ. 

Ποζψη. 
Σιμή Μον. 

(€) 
Γαπάνη 

(€) 

1 

Ινπθέηα  Λν 50, ζχκθσλα κε ηε 
δηεζλή πξνηππνπνίεζε γηα απηφ ην 
κέγεζνο, βαξέσο ηχπνπ, νξεηράιθηλα, 

κε αηζάιηλν ιαηκφ ειάρηζηνπ κήθνπο  
7,5cm 

Ρεκάρηα 1.350   

   ΤΝΟΛΟ   (Απιθμηηικϊρ):  

   ΦΠΑ 24%  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Απιθμηηικϊρ):  



Ν Ξξνζθέξσλ (Πθξαγίδα – πνγξαθή) 

 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΩΝ : 

 
 

ΘΔΜΑ 2ο- Απψθαζη 16-237/20-9-2017 

Σπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «Ππομήθεια πινακίδυν»  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηνλ 
ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα πηλαθίδσλ», ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

3. ΚΟΠΟ: 

Η ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα  πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ην 
ινγφηππν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ε θξάζε «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΔΙΟΓΟ». 

Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (αληιηνζηάζηα, 
δεμακελέο, νηθίζθνη γεσηξήζεσλ θιπ. Καη είλαη αλαγθαίεο αθελφο γηα πξνεηδνπνίεζε ησλ 
εηζεξρνκέλσλ φηη εηζέξρνληαη ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή θαη αθεηέξνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

Η ηνπνζέηεζή ηνπο είλαη επηηαθηηθή, επεηδή κε ηελ χπαξμε πηλαθίδσλ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δελ ζα θέξεη 
επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε ηξίηνπο θαη θάζε εηζεξρφκελνο ζα γλσξίδεη πιένλ φηη εηζέξρεηαη 
παξάλνκα  ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή θαη θαζίζηαηαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα θάζε πηζαλφ αηχρεκα πνπ 
ζα ηνπ ζπκβεί. 

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο είλαη πεξίπνπ 220 θαη ζα έρνπλ ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 

Γηαζηάζεηο (ΠΥΤ) : 50Υ33 εθαηνζηά πεξίπνπ,  

 

5. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Άξζξν 1ν:  



Πιεπξηθή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο, αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 50Υ33εθ. 

Πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ αινπκηλίνπ 
δηαζηάζεσλ 50Υ33 (ΠΥΤ) 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο δηαζηάζεσλ 50Υ33 απφ επίπεδν θχιιν αινπκηλίνπ, ειάρηζηνπ 

πάρνπο 1,5mm, ρξψκαηνο ιεπθνχ κε γξάκκαηα κεηαμνηππίαο ρξψκαηνο θφθθηλνπ 

 ε δηάλνημε ηεζζάξσλ νπψλ δηακέηξνπ 10 mm εθάζηε ζηηο άθξεο ηεο πηλαθίδαο, γηα πάθησζή 

ηεο ζε ηνίρν ή ζε ζηδεξνθαηαζθεπή κε ζηξηθψληα.  

 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα 

ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 

ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο: ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ ΔΤΡΩ 

Αξηζκεηηθά: 56,00   

 

6. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη. 
Σηκή Μνλ. 

(€) 
Γαπάλε 

(€) 

          
 

1 
Πιεπξηθή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα 
πξνεηδνπνίεζεο, αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 
50Υ33εθ. 

Σεηξ. 
κέηξα 

37 56,00 2.072,00 

   ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 2.072,00 

   ΦΠΑ 24% 497,28 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 2.569,28 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.072,00Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 
114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 

 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε 

ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
ηίηιν: «Ππομήθεια πινακίδυν», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.072,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.02 (ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & 
ΓΙΑΦΗΜΙΗ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 



 

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

ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 64.02 (ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & 
ΓΙΑΦΗΜΙΗ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:16-237/20-9-2017. 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 
 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναςταςιάδου Ελζνη  

Αρχιτζκτων Μηχανικόσ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 
 
 
 
 
 
 
 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ: 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ 

Παξαθαιψ φπσο καο απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   Η 
πξνζθνξά ζα βξίζθεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί κέρξη ηελ Σεηάξηε 

4Οθησβξίνπ 2017 θαη ώξα 11:00 ζην πξσηόθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα 
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ». 
Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 11:15. Όζνη 

επηζπκνχλ κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο. 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απαηηνχληαη ηα θάησζη: 

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηδίνπ, γηα θπζηθά πξφζσπα θαη εηαηξίαο, εηαίξσλ ή κεηφρσλ 
γηα λνκηθά πξφζσπα. 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηδίνπ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη εηαηξίαο, εηαίξσλ ή κεηφρσλ 
γηα λνκηθά πξφζσπα. 

3. Πνηληθφ κεηξψν θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 



Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κπξηαθίδεο Υξηζηφθνξνο, Τδξαπιηθφο 
ΓΔ, απνζεθάξηνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:30 – 13:30 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ  : 

Η ρξνληθή δηάξθεηα παξάδνζεο πιηθψλ νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα. 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο είλαη πεξίπνπ 220 θαη ζα έρνπλ ηα 
εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Γηαζηάζεηο (ΠΥΤ) : 50Υ33 εθαηνζηά πεξίπνπ,  

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Άξζξν 1ν:  

Πιεπξηθή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο, αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 50Υ33εθ. 

Πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ αινπκηλίνπ 
δηαζηάζεσλ 50Υ33 (ΠΥΤ) 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο δηαζηάζεσλ 50Υ33 απφ επίπεδν θχιιν αινπκηλίνπ, 

ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5mm, ρξψκαηνο ιεπθνχ κε γξάκκαηα κεηαμνηππίαο ρξψκαηνο 

θφθθηλνπ 

 ε δηάλνημε ηεζζάξσλ νπψλ δηακέηξνπ 10 mm εθάζηε ζηηο άθξεο ηεο πηλαθίδαο, γηα 

πάθησζή ηεο ζε ηνίρν ή ζε ζηδεξνθαηαζθεπή κε ζηξηθψληα.  

 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαηάιιεια 

ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 

ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο: ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ ΔΤΡΩ 

 Αξηζκεηηθά: 56,00   

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη
. 

Σηκή Μνλ. (€) 
Γαπάλε 

(€) 

          
 

1 
Πιεπξηθή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα 

πξνεηδνπνίεζεο, αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 
Σεηξ. 
κέηξα 

37 56,00 2.072,00 



50Υ33εθ. 

   ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 2.072,00 

   ΦΠΑ 24% 497,28 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 2.569,28 

 

Παξαηεξήζεηο: Όια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη παξαδνηέα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

 Ν Ππληάμαο 

  

 

 

 

Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο 
δξαπιηθφο ΓΔ,  

πεχζπλνο απνζήθεο ΓΔΑ Θηιθίο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη. Σηκή Μνλ. (€) Γαπάλε (€) 

          
 

1 
Πιεπξηθή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα 

πξνεηδνπνίεζεο, αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 
50Υ33εθ. 

Σεηξ. 
κέηξα 

37   

   ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο):  

   ΦΠΑ 24%  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο):  

Ο Προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφή) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ : 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


 

 
 

ΘΔΜΑ 3o - Απψθαζη 16-238/20-9-2017 

Απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθειαρ με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ μειυηή 
πίεζηρ δαπάνηρ 660€ πλέον ΦΠΑ για ανηιμεηϊπιζη λειτςδπίαρ ζηην Σ.Κ. Πλαγιάρ 
(ΓΚΚ - άπθπο 158 και 4412/2016 άπθπα 32.παπ2γ και 26 παπ.6).  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο  Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο κεησηή πίεζεο δαπάλεο 660€ πιένλ ΦΞΑ γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Ξιαγηάο (ΓΘΘ - άξζξν 158 θαη 4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 

παξ.6 θαη 118). ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:   

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔΙΩΣΗ ΠΙΔΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ – ΣΚ. ΠΛΑΓΙΑ 

 

2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

Πξνζθνξά  ΓΔΒΔ 

 

3. ΚΟΠΟ:  

Η  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ άκεζε πξνκήζεηα κεησηή πίεζεο γηα ηελ Πιαγηά, ιφγσ θαηαζηξνθήο ηνπ 
ππάξρνληνο.  

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Η πξνκήζεηα είλαη επείγνπζα, επεηδή ηέζεθε εθηφο ιεηηνπξγίαο ν ππάξρσλ κεησηήο κε απνηέιεζκα 
ζπλερείο ζξαχζεηο ηνπ αγσγνχ θαη πξφθιεζε ιεηςπδξίαο ζηηο ΣΚ Πιαγηάο, Κνξνκειηάο θαη Αγίαο 
Κπξηαθήο ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο. 

Πξηλ δπν κήλεο πεξίπνπ ηνπνζεηήζεθε λένο κεησηήο εγρψξηαο πξνέιεπζεο ν νπνίνο δελ ιεηηνχξγεζε. 
Ο πξνο πξνκήζεηα ζα είλαη επψλπκεο εηαηξίαο, επεηδή ε πιεκκειήο ιεηηνπξγία ηνπ πξνεγνχκελνπ 
πξνθάιεζε δηαδνρηθέο ζξαχζεηο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ αγσγνχ ακηάληνπ θαη εθηεηακέλα πξνβιήκαηα 
ιεηςπδξίαο. 

 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο Μνλ. Μεηξ. Πνζόη. Σηκή Μνλ. (€) Γαπάλε (€) 



          
 

1 
Μεησηήο πίεζεο 6’’ ΡΝ 16 
bar, θιαληδσηφο, κε 
ξχζκηζε πίεζεο 1-10 bar 

Σεκ. 1          660,00  660,00 

    ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 660,00 

    ΦΠΑ 24% 158,40 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 818,40 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 660,00 Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α/ Θηιθίο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  660,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΛΩΙΜΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 
ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ)  

ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-238/20-9-2017. 
 

 
ΘΔΜΑ 4Ο– Απψθαζη16-239/20-9-2017 

 

Δπαναδημοππάηηζη ηος διαγυνιζμοω: «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ 
βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Κποςζζίυν», 

επειδή εμθιλοσϊπηζαν λάθη και παπαλήτειρ.  
 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.ηελεπαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ηίηιν : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ», επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη 
παξαιήςεηο., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 



 «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΧΝ» 

 

ΚΟΠΟ 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Κξνπζζψλ έρεη  ζαξάληα (40) Αληιηνζηάζηα  , είθνζη πέληε   (26) Δεμακελέο θαη 

νθηψ (8) ΦίιηξαΑπνζηδήξσζεο. 

Οη επεκβάζεηο βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα Σαββαηνθχξηαθα θαη 

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε)  κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ 

ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 

επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. 

Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο 

κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

1. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 

2019.  

2. Να επαλαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ 

έξγσλ θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο 

ΔΕΥΑ Κηιθίο. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο 

ηξείο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 

ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

3. Να γίλεη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη εάλ αθαηξεζεί απφ 

ηελ αξρηθά πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θσδηθνχ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ην 

πνζφ ησλ δηεθδηθνπκέλσλ  θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Οη ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη 

επηδηφξζσζεο απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο 6 κήλεο πξνυπνινγίδεηαη ζε 22139,40€. 



 

 

Η παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.04 

 

Σσεηικό CPV50532400-7 

 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΠΟ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΙΛΚΙ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ)

1ο Υλμ  Κιλκίρ - Ξςπόβπςζηρ Σ.Κ. 611 00   TΗΛ:23410-29330     FAX:23410-29320

ΣΙΣΛΟ: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΗ ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ

Απ. Μελεηηρ : Μ26/2017

Είδος Εργαζιών Κωδικός CPV Αρθρ. 

Σιμολογ.

Μον. Μεηρ. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος

ύνολο

Λειηοςπγία, παπακολούθηζη και ηλεκηπολογικέρ 

επγαζίερ επιδιόπθωζηρ βλαβών ανηλιοζηαζίων, 

ανηλιοζηαζίων-δεξαμενών  και δεξαμενών ηηρ ΔΕ 

Κποςζζίων.  ςνολικά 74 ζημεία ελέγσος (40 

ανηλιοζηάζια,  24 δεξαμενέρ και 8 θίληπα 

αποζιδήπωζηρ).

50532400-7 1 Ημέπερ 180,00 84,37 15186,60

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού ενόρ 

ανηλιοζηαζίος είηε ανηλιοζηαζίος-δεξαμενήρ

50532400-7 2 ηεμ. 120,00 35,40 4248,00

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού ενόρ 

θίληπος αποζιδήπωζηρ- απομαγγανίωζηρ

50532400-7 3 ηεμ. 24,00 41,90 1005,60

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού μιαρ 

δεξαμενήρ ύδπεςζηρ

50532400-7 4 ηεμ. 72,00 23,60 1699,20

ΑΘΡΟΙΜΑ 22139,40

ΦΠΑ 24% 5313,46

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 27452,86

ΚΙΛΚΙ   20 /09 / 2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

Παπαγιορ Ιωάννηρ Κοπκοηιδηρ Κων/νορ

Πολιηικόρ 

μησανικόρ
Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ



 Λα επαλαπξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο σο εξγαζία, επεηδή κπνξεί λα εληαρζεί ζην cpv 

50532400-7, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ, έρεη εληαζεί ζηνλ 
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2017 σο εξγαζία ζηνλ 

θσδηθφ 61.93.03 θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ 
πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  

 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν: 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 Γεζκεχεη πίζησζε 22139,40€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.04 (ΗΛΔΚΣΡ/ΚΔ 

ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ 

ΚΡΟΤΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

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

βαξχλεη ηελπίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 61.93.04 (ΗΛΔΚΣΡ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΡΟΤΩΝ),ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-239/20-9-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Μησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 
Θηιθίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

 

 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 
 

 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΧΝ». 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 22139,40 Δπξώ (ρσξίο Φ.Π.Α. 
24%), 

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

 

 
 

θαιεί 
 

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



ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άξζξν1: Κύξηνο ηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

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

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )
1.2  

 

Οδφο         :  1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 
 

 

Σαρ.Κσδ.  :  61100 
 

 
Σει.           :  2341029330 
 

 
Telefax      :  2341029320 
 

 
E-mail       :  korkotidis@deyak.gr

mailto:korkotidis@deyak.gr


 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
1.3            Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ). 
 

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

 

 

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

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ. 

 

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

 

 
  α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ79 παξ.2λ.4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

ζη) ην ηεχρνο ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ, 

 

 

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

 
 
 
 
Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330 θαη fax: 
2341029320 . Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο www.deyak.gr. 
Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα  ην  αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά 
ηεο  λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή   απνζηέιιεη   ηα   δεηεζέληα  ζηνηρεία   κέζσ   ησλ   Διιεληθψλ  
Σαρπδξνκείσλ  ή  ηδησηηθψλ  εηαηξεηψλ   κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 
άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

 

http://www.deyak.gr/


Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 
  

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο  ζην  πξσηφθνιιν ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο. ε  πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο  ή θαηάζεζεο 
ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαηζηνάξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

 
 

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

 

 
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ 
 

Πξνζθνξά 
 

Σνπ………………….
. 

 

 
Γηα ηελ Τπεξεζία : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΧΝ». 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 
Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 

…/…/2017 

 
3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα: 
 

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

 

γ)μερσξηζηφ σφραγισμένο  θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 

αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 
Οη δύν (2 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 
2. 

 
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κφλν γξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

 
 
 

Άξζξν4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ-Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε- 
ύλαςε ζύκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 

 

 

4.1             Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνύ. 
 

α)Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαοηνπάξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 

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



 

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

 

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

 

 
Οη  θάθεινη  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  Πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο  Πξνζθνξέο  δελ  θξίζεθαλ  θαηά  ηνλ  πξνεγνχκελν έιεγρν 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

4.2             Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε–Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 

ζύκβαζεο.



α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, Γ Δ Κ Α  (1 0 )  εκεξώλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

 

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

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

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

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

 

 
β)Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 
106/317ηνπ λ. 
4412/2016. 

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

ν 
ρικ. Κηιθίο- 

Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίοηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλό 
αλάδνρν απόθαζεο (ηόπνο θαη ρξόλνο). 

 

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

 

 

4.3             Δλζηάζεηο. 
 

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

Σεο   λνκηκφηεηαο   δηελέξγεηάο   ηνπ,   ή   ηεο   ζπκκεηνρήο   παξφρνπ   ζ'απηφλ,   ζχκθσλα   κε   ην   άξζξν127ηνπ 
Ν.4412/2016,σοεμήο : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο –πκθσλεηηθό– εηξά ηζρύνο.



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

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

 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
5. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
6. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 

 
Άξζξν6:     Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1      Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
 
 
Άξζξν7:     Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

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

 

 
1.    Σνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
201/24/Δ θαη 

2014/25/ΔΔ)» (Α’147), 
2.    (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ.3886/2010 (Α'173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 γο 
Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007(L335)», 

3.    Σνπλ.4013/2011(Α’204)«ΣύζηαζηενιαίαρΑνεξάπηηηηρΑπσήρΔημοζίωνΣςμβάζεωνκαιΚενηπικού              
Ηλεκηπονικού 

Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 
4. Σνπλ.3861/2010(Α’112)«Ενίζσςζη                                                                                                                           

ηηρ 
διαθάνειαρμεηηνςποσπεωηικήανάπηηζηνόμωνκαιππάξεωνηωνκςβεπνηηικών,διοικηηικώνκαιαςηοδιοικηηικών
οπγάνωνζη οδιαδίκηςο"ΠπόγπαμμαΔιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

5.   Σνπλ.3548/2007(Α’68)«ΚαηαρψξηζεδεκνζηεχζεσλησλθνξέσληνπΓεκνζίνπζηνλνκαξρηαθφθαη          ηνπηθφ 
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

 
 
 

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

 
7.4            Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

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

 
 

7.5            Σελ κε αξηζκφ Απόθαζε ….-…./…-….-2017ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
δαπάλε θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε πίζησζε πνζνχ 22139,40€ πξν ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ 
θσδηθνχ 61.93.04 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΧΝ» ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 
 
 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηεο Τπεξεζίαο,Φόξνη,Γαζκνί,θιπ.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ. 

 



8.1 Υξεκαηνδόηεζε



Η ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.:61.93.04) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

 
8.2 Σξόπνο πιεξσκήο 

 

  Κάζε κήλα ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ,   ην 

νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ. 

     Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 
 
 
 

Άξζξν9:     Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο  θαη  νπνηαδήπνηε  ζρεηηθά  δηθαηνινγεηηθά,  ην  αξγόηεξν  έσο  ηελ  πξνεγνύκελε 
εξγάζηκε εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 
 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξηναπόηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

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

 
 
 
 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 

Άξζξν 11:Σίηινο,πξνϋπνινγηζκόο,ηόπνο,πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο. 
 

11.1.           Σίηινο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ» 

 

 
11.2.           Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 22139,40 Δπξώ, πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 
 

 
11.3 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα εθηεινχληαη ζηα 
αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ ΚΡΟΤΙΩΝ, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 

Η Γ.Δ. Κξνπζζίσλ πεξηιακβάλεη ζαξάληα  (40) αληιηνζηάζηα, είηε  αληιηνζηάζηα-δεμακελέο,  είθνζη έμη   (26)  

δεμακελέο, θαη νθηψ θίιηξα απνζηδήξσζεο- απνκαγγαλίσζεο.   

 
Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη 

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη κεηά απφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπληάμεη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

ΓΔΤΑΚ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν ηεο Τπεξεζίαο. 



 
Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ  πνζνηήησλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

 
 

 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

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

 
Άξζξν 13:Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

 
13.1           Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «ζπλνπηηθή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ 

λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ.Ηνηθνλνκηθήπξνζθνξάησλδηαγσληδνκέλσλ,ζαζπληαρζείθαηππνβιεζείζην  έληππν   κε   ηίηιν 
«Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

13.2           Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε Δπξψ , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

13.3          Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
13.4          Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

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

 

 

Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ. 
 

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

 
 
 

Άξζξν 15:Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
 

15.1           ΓΔΝ πξνβιέπεηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 02 παξ.1β) ηνπ 
λ.4412/2016 

 

 
 
 

Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 
 

16.1              ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 

 
16.2              ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.



Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ 
απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ 
καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε». 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο), 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, 

 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 
 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

 

ββ)  φηη  ζε  πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην  εθάζηνηε ηζρχνλ ηέιν ο 
ραξηνζήκνπ, 

 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Η  αλαζέηνπζα αξρή  επηθνηλσλεί κε  ηνπο  θνξείο  πνπ  θέξνληαη λα  έρνπλ εθδψζεη ηηο  εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. 

 

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

 
 
 
Άξζξν17Α:Έθδνζεεγγπεηηθώλ. 

 

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



Άξζξν 18:Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 
 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 19/10/2 0 1 7 , 
εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 12:00 κκ. 

 

 
 
 

Άξζξν 19:Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ. 
 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπλ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6 )   κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

Άξζξν 20:Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ. 
 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί: 

     ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ). 

     ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 
Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

 

 
Σν  πιήξεο  θείκελν  ηεο  δηαθήξπμεο θαη  ηα  ινηπά  ζπκβαηηθά ηεχρε  δηαηίζεληαη απφ  ηελ  ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο  ,  ( 

 

www.deyak.gr ). 
 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άξζξν 21:Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
 

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

 
 

 
Άξζξν22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 

Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη από όια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 

 
Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ. 

 

 

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

 

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

εο  
Οθησβξίνπ 2008, γηα  ηελ  θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 
 

 
β)δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν3 ηεο  ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο(ΔΔC195ηεο25.6.1997,ζ.1)θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα(ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54),θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

 
γ)απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316ηεο27.11.1995,ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),

http://www.deyak.gr/
http://www.deyak.gr/


δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα  άξζξα  1  θαη  3  ηεο  απφθαζεο –πιαίζην  2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο  13
εο  

Ινπλίνπ  2002,  γηα  ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164ηεο22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4απηήο, 

 

 
ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο 

Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο  θαη  ηε  ρξεκαηνδφηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο  (ΔΔL309ηεο25.11.2005,ζ.15),  ε  νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ.3691/2008(Α΄166), 

 
 
 
 
 
 
ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν2 ηεο Οδεγίαο2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο 

Απξηιίνπ2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – 
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤηνππκβνπιίνπ(ΔΔL101ηεο15.4.2011,ζ.1),ενπνίαελζσκαηψζεθεζηελεζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

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

 

 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 
 
2.      Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2ηνπ άξζξνπ73λ.4412/2016. 

 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

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

 

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

 

 
(α)έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ18 ηνπ λ.4412/2016 

 

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



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά 
ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ1,2 θαη 3. 

 

 
 
 
 

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

 

 

Β. Καηαιιειόηεηα  γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

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

 

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1    Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β]Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016:



Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986(Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ79 λ.4412/2016 ηεο 
ΔΑΑΓΗΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 
α)δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

 
β)πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί,ζχκθσλακεηνάξζξν22Β 

 
 
 
 

 

23.2    Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν4.2 (α). 

 

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

 
 
 

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

 
23.3    Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ22Α. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
 

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

 

(β)Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο–κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
εθπιεξσζεί  νη  ππνρξεώζεηο  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  θνξέα,  φζνλ  αθνξά  ζηελ  θαηαβνιή  θφξσλ  (θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

 

(γ)Γηα   ηνπο   νηθνλνκηθνύο   θνξείο   πνπ   είλαη   εγθαηαζηεκέλνη   ή   δξαζηεξηνπνηνχληαη   ζηελ   Διιάδα, 
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη   πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

 

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

 

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

 

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

 

(ε)Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη  επηθαηξνπνηεκέλε ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ.



23.4 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο «Ηιεθηξνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο» είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ. 

 

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

 

 
 
 

23.5    Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

 

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

 
 
 
Άξζξν24:Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

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

 
(α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο», 
(β ) μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«ΟηθνλνκηθήΠξνζθνξά»ζχκθσλακεηαθαησηέξσ: 

 

 

24.2  Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

 
1) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο β) 

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

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηα εμήο: Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, όπνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).



Β. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), 
θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 
Γ. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. 
2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ 
4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016. 
6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 
8) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

 
Γ. Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ 
Γελ απαηηείηαη 

 
Μέξνο ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ) 
Δλόηεηα Α: Καηαιιειφηεηα 
Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή 
εκπνξηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ). 

 
Δλόηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Δλόηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Δλόηεηα Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
Γελ απαηηείηαη. 

 

 
2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ 

θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΗ 

 

3) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο. 
 
Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 
 
-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί



-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 

e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 

γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 

επηκέιεηα θαη επζχλε. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 

έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 

φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 

απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

4) Δλεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη: 

1)   φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Μ26/2017 κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

2)   ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

3)   Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4)   Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX είηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

 
 
 
 

 
24.3   Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 
24.4  Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κφλν γξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, 
ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

 
ΑΡΘΡΟ  25.  ΠΟΙΝΙΚΔ  ΡΗΣΡΔ  -  ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  Δ  ΣΡΙΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

ΦΟΡΔΑ. 
 

 

Αλ παξέιζνπλ ηέζζεξεηο ψξεο απφ ηελ ψξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα βιάβε θαη ν αλάδνρνο δελ κεηαβεί ζην ζεκείν ηεο 

βιάβεο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε ψξα θαζπζηέξεζεο : 

•            2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξεηο (4) ψξεο  
θαζπζηέξεζεο θαη 

 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ γηα ηηο 
ππφινηπεο ψξεο. 

 

 

Δπίζεο γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 

 
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 

ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 



Η Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.



Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο   ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 

5.000,00 €, ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, γηα κεηάβαζε ζε αληιηνζηάζην είηε 

δεμακελή θαη αθνινχζσο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ηεο ειεθηξνινγηθήο  βιάβεο   θαη θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ (4) σξψλ, θαη εθφζνλ ε βιάβε έρεη επείγνπζα ραξαθηήξα, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο νηθηζκφο δελ 

έρεη λεξφ,   ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο ζα επηβαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 26.  ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη 

δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 27. ΓΝΧΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ 

 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , θαη ησλ δεμακελψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ 

ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

 
Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ηπρφλ 

δαπαλψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο       

θαη            ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο.



ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη 

ελφηεηεο Α θα Β ηνπ κέξνπο ΙΙ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ). 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο 

 

, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 

23.3 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 

ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 

 

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε 

λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί  ελ  ζπλερεία  ζηελ  ελ  ιφγσ  ζχκβαζε,  

πξνζθνκίδνληαο  ηα  ζρεηηθά  ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο  ζπλεξγαζίαο.  ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε 

ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

 
Άξζξν29:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

Η έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε 

ηελ κε αξηζκό …..-……/…..-…..-2017 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ . 
 

Κηιθίο, …- … – 2017 

 
 
ΘΔΜΑ 5Ο– Απψθαζη16-240/20-9-2017 

 
Δπαναδημοππάηηζη ηος διαγυνιζμοω: «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ 

βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Γαλλικοω, 
Πικπολίμνηρ, Γοφπάνηρ και Μοςπιϊν», επειδή εμθιλοσϊπηζαν λάθη και 
παπαλήτειρ. 

 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.ηελεπαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 



αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», επεηδή 
εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 

έρεη σο εμήο : 
 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΨΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΧΝ 

ΚΟΠΟ 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Γαιιηθνχ έρεη δεθαπέληε (15) αληιηνζηάζηα είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη 

δέθα (10) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Πηθξνιίκλεο έρεη δέθα έμη (16) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  

θαη νθηψ (8) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Δντξάλεο έρεη δέθα (10) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη ηξείο 

(3) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Μνπξηψλ έρεη ηέζζεξα (4) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη 

ηέζζεξηο  (4) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα 

Σαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ 

ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηέζεθε ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 

επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. 

Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο 

κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

4. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 

2019.  

5. Να επαλαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ 

έξγσλ θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο 

ΔΕΥΑ Κηιθίο. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο 



ηξείο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 

ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

6. Να γίλεη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη εάλ αθαηξεζεί απφ 

ηελ αξρηθά πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θσδηθνχ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 

ην πνζφ ησλ δηεθδηθνπκέλσλ  θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο γηα έμη κήλεο θαη ζα ηεξκαηηζηεί ζε θάζε πεξίπησζε 

φηαλ γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη 

επηδηφξζσζεο απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο 6 κήλεο πξνυπνινγίδεηαη ζε 21098,25€ πιένλ ΦΠΑ. 

 

Η παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.02 

Σσεηικό CPV50532400-7 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, 
 Λα επαλαπξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο σο εξγαζία, επεηδή κπνξεί λα εληαρζεί ζην cpv 

50532400-7, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ, έρεη εληαζεί ζηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2017 σο εξγαζία ζηνλ 
θσδηθφ 61.93.02 θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  
 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν: 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

Α/Α Είδος Εργαζιών Κωδικός 

CPV

Αριθμός 

Σιμολογίοσ

Μον. 

Μεηρ.

Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ύνολο

1

Λειηοςπγία, παπακολούθηζη και ηλεκηπολογικέρ 

επγαζίερ επιδιόπθωζηρ βλαβών ανηλιοζηαζίων, 

ανηλιοζηαζίων-δεξαμενών  και δεξαμενών ηηρ ΔΕ 

Γαλλικού, ΔΕ Πικπολίμνηρ , ΔΕ Δοιπάνηρ και ΔΕ 

Μοςπιών. ςνολικά 70 ζημεία ελέγσος (45 ανηλιοζηάζια 

και 25 δεξαμενέρ).

50532400-7 1 Ημέπερ 180,00 80,24 14443,20

2

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού ενόρ 

ανηλιοζηαζίος είηε ανηλιοζηαζίος-δεξαμενήρ

50532400-7 2 ηεμ. 135,00 36,58 4938,30

3

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού μιαρ 

δεξαμενήρ ύδπεςζηρ

50532400-7 3 ηεμ. 75,00 22,89 1716,75

ΑΘΡΟΙΜΑ 21098,25

ΦΠΑ 24% 5063,58

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26161,83

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ



αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», 
(επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 Γεζκεχεη πίζησζε 21098,25€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.61.93.02 (ΗΛ/ΚΔ 

ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-

ΓΟΪ-ΜΟΤΡΙΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

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

ζα βαξχλεη ηελπίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α.61.93.02 (ΗΛ/ΚΔ 

ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-

ΓΟΪ-ΜΟΤΡΙΩΝ),ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-240/20-9-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 
 

 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Μησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

Θηιθίο 

 

 

 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 

«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΨΡΑΝΗ ΚΑΙ 
ΜΟΤΡΙΧΝ». 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΚΙΛΚΙ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΙΛΚΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ, Κσδηθόο :  61.93.02 

  ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: Μ24/2017 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΨΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΧΝ». 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 21098,25 Δπξώ (ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%), 

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

 

θαιεί 

 

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



 

 

 
 

Άξζξν1: Κχξηνοηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

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

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
1.2  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

1.4 ΠξντζηάκελεΑξρή:ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 

1.5 Γηεπζχλνπζαή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία:Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

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

 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ79 παξ.2λ.4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)εζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 

 



ζη) ην ηεχρνο ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ, 

 

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

 

 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν 
ΥΛΜ Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  
θαη fax: 2341029320. Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο www.deyak.gr. 
Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο 
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ 
ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν. 
 

 
Άξζξν 3: Τπνβνιήθαθέινππξνζθνξάο. 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή 
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαηζηνάξζξν18 ηεο παξνχζαο. 
 

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

Πξνο ηνλ Πξόεδξνηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζία  : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΨΡΑΝΗ ΚΑΙ 

ΜΟΤΡΙΧΝ». 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαοππνβνιήο πξνζθνξώλζηηο …/…../2017 

 

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

 

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

 

 

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

 

Οη δύν (2 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 
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4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

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

 

 

Άξζξν4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ-Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε-
χλαςε ζχκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνύ.  

 
α)Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαοηνπάξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

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

 

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

 

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

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

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

 

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

 

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

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
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4.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε–Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 
ζύκβαζεο. 

 
α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  
εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

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

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

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

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

 
β)Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλακε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317ηνπ λ. 4412/2016. 

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

ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίοηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο 

πξνο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν απόθαζεο  (ηόπνο θαη ρξόλνο). 

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

 

4.3 Δλζηάζεηο. 
 

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

Σεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ'απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν127ηνπ 
Ν.4412/2016,σοεμήο : 

 

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

 

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

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
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Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
 

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

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

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

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

6. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

7. Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 
Άξζξν6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθάζηελειιεληθήγιψζζα.   
 

 
Άξζξν7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.1. Γηαηε δεκνπξάηεζεηεο ππεξεζίαο,ηελεθηέιεζεηεο ζχκβαζεο,εθαξκφδνληαηνη 
δηαηάμεηοησλπαξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 
 

1. Σου ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

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

3. Σνπλ.4013/2011(Α’204)«ΣύζηαζηενιαίαρΑνεξάπηηηηρΑπσήρΔημοζίωνΣςμβάζεωνκαιΚενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

4. Σνπλ.3861/2010(Α’112)«Ενίζσςζη ηηρ 
διαθάνειαρμεηηνςποσπεωηικήανάπηηζηνόμωνκαιππάξεωνηωνκςβεπνηηικών,διοικηηικώνκαιαςηοδιοικηηι
κώνοπγάνωνζηοδιαδίκηςο"ΠπόγπαμμαΔιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

5. Σνπλ.3548/2007(Α’68)«ΚαηαρψξηζεδεκνζηεχζεσλησλθνξέσληνπΓεκνζίνπζηνλνκαξρηαθφθαη ηνπηθφ 
Σχπνθαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

 

 

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

 

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

7.5 Σην με αριθμό Απόφαςη 16-240/20-9-2017του Διοικητικοφ υμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και τα τεφχη του διαγωνιςμοφ, διετζθη  πίςτωςη ποςοφ 21098,25 € ςε βάροσ του κωδικοφ 
61.93.02 «ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
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ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ» του 
προχπολογιςμοφ εξόδων, οικονομικοφ ζτουσ 2017, εγκρίθηκε η διενζργεια ςυνοπτικοφ 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάθεςη τησ υπηρεςίασ και καθορίςθηκαν οι όροι του 
διαγωνιςμοφ. 
 

 

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

 
8.1 Υξεκαηνδόηεζε 

Η ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.:61.93.02) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 
3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

8.2 Σξόπνο πιεξσκήο 

 Κάζε κήλα ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ,  ην 

νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ.  

 Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 

 
 
Άξζξν9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηαηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζεφινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε  
εξγάζηκε  εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξηναπφηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

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

 
 
 
 

 

 
 

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

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ηίηινοηεο ππεξεζίαο είλαη: 

 

«Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ηεο 
ΓΔ Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ» 

 
11.2. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαηζε 21098,25Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

 

 
11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα εθηεινχληαη 
ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ, 
φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

 
11.4 Πεξηγξαθήθαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθάηεο ππεξεζίαο. 

 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Γαιιηθνχ έρεη δεθαπέληε (15) αληιηνζηάζηα είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη δέθα (10) 

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηθξνιίκλεο έρεη δέθα έμη (16) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη νθηψ (8) 

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Γντξάλεο έρεη δέθα (10) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη ηξείο (3) δεμακελέο 

βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Μνπξηψλ έρεη ηέζζεξα (4) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη ηέζζεξηο  (4) 

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα 

θαη ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη κεηά απφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπληάμεη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

ΓΔΤΑΚ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν ηεο Τπεξεζίαο. 

Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ  πνζνηήησλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 
 

Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Η ζπλνιηθήπξνζεζκίαεθηέιεζεοηεο ππεξεζίαο,νξίδεηαηζεέμη (6) κήλεοαπφηελεκέξαππνγξαθήοηεο 

ζχκβαζεο. 

 

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

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

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

 

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

 

13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «ζπλνπηηθή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 
ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ.Ηνηθνλνκηθήπξνζθνξάησλδηαγσληδνκέλσλ,ζαζπληαρζείθαηππνβιεζείζην έληππν κε 
ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ .  

13.2 Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε Δπξψ , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ηνζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 
ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

13.3 Κάζεδηαγσληδφκελνοκπνξείλαππνβάιεηκφλνκίανηθνλνκηθήπξνζθνξά. 

 

13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

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

 
Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 
95παξ.2.λ.4412/2016 . 
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Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαηΔγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ.1β) 
ηνπ λ.4412/2016 

 

 

Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεοθαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο 
φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ 
νξγαληζκφ καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε».  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε. 



 

επεξίπησζεαλάζεζεοηεο ζχκβαζεοζεέλσζε(θνηλνπξαμία),φια ηα κέιεηεοεπζχλνληαηέλαληηηεο 
αλαζέηνπζαοαξρήοαιιειέγγπαθαηεηονιφθιεξνλκέρξηπιήξνποεθηέιεζεοηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν17Α:Έθδνζεεγγπεηηθψλ. 

1. Οηεγγπεηηθέοεπηζηνιέοθ α ι ή ο ε θ η έ ι ε ζ ε ο εθδίδνληαηαπφπηζησηηθάηδξχκαηαπνπιεηηνπξγνχλλφκηκαζ
ηαθξάηε– κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 
4412/2016.  

 

Άξζξν 18:Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη 
ε…./…../2 01 7 ,  εκέ ξα . Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

Άξζξν 19:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 
97 ηνπλ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη ( 6 )  κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί: 

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ). 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 
Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 
 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , 

( www.deyak.gr ). 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 21:Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

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

 

 
Άξζξν22: Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη από όια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

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

 

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

εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β)δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο 
Έλσζεο(ΔΔC195ηεο25.6.1997,ζ.1)θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα(ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54),θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ)απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316ηεο27.11.1995,ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

 

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

εο 
Ινπλίνπ 2002, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164ηεο22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4απηήο, 

 

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

εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
(ΔΔL309ηεο25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ.3691/2008(Α΄166), 

 

 

 

ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν2 ηεο 
Οδεγίαο2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο 
Απξηιίνπ2011, γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤηνππκβνπιίνπ(ΔΔL101ηεο15.4.2011,ζ.1),ενπνίαελζσκαηψζεθεζηελεζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2ηνπ άξζξνπ73λ.4412/2016. 
 



Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

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

 

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

 

(α)έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ18 ηνπ λ.4412/2016 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ 
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ1,2 θαη 3. 

 
 
 



 

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

 
 
Β.Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

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

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 ΣππνπνηεκέλνΈληππνΤπεύζπλεοΓήισζεοηεοΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β]Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησησλ νξίσλ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986(Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ79 
λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α)δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β)πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί,ζχκθσλακεηνάξζξν22Β 

 

 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 
θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν4.2 (α).  

 

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

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

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχηνπ άξζξνπ22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

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



(β)Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο–κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη 
έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
(θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή 
ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
αληίζηνηρα. 

(γ)Γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό 
εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

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

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

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

(ε)Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
 

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

 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο «Ηιεθηξνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο» είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ.   

 

 

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

 

 

 

23.5 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

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

 
 

Άξζξν24:Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

24.1 Οθάθεινοπξνζθνξάο(πξνζθνξά)ησλδηαγσληδνκέλσλπεξηιακβάλεη,ηααθφινπζα: 
 

(α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο»,  
( β ) μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«ΟηθνλνκηθήΠξνζθνξά»ζχκθσλακεηαθαησηέξσ: 

 

24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 

1) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 
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Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, όπνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη 
όηη: 
1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή 
εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011,  
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
 
Β. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
 
Γ. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016.  
2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ  
4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  
6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  
7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο  
8)  δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 
 
Γ. Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ 
Γελ απαηηείηαη 
 
Μέξνο ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ) 
Δλόηεηα Α: Καηαιιειφηεηα  



Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή 
εκπνξηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ).  
 
Δλόηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
Γελ απαηηείηαη. 
 
Δλόηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
Γελ απαηηείηαη. 
 
Δλόηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Γελ απαηηείηαη. 
 
Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
Γελ απαηηείηαη. 
 

2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεοηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΗ  

3) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο. 

Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, 

θαμ, e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ 

είλαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ 

έμνδα, επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή 

θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν 

ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

4) Δλεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπνπ ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ζα δειώλεη:  

1) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Μ24/2017 κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ 
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

2) ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

3) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4) Σνλ αξηζκφ ηνπ FAXείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

 

 



24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

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

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Δ ΣΡΙΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΔΑ. 

Αλ παξέιζνπλ ηέζζεξεηο ψξεο απφ ηελ ψξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα βιάβε θαη ν αλάδνρνο δελ κεηαβεί ζην ζεκείν 

ηεο βιάβεο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε ψξα 

θαζπζηέξεζεο : 

• 2,5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξεηο (4) ψξεο  

θαζπζηέξεζεο θαη 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ γηα ηηο ππφινηπεο  ψξεο. 

 

Δπίζεο γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 

βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Η Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο 

λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο  ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 5.000,00 

€, ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, γηα κεηάβαζε ζε αληιηνζηάζην είηε 

δεμακελή θαη αθνινχζσο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ηεο ειεθηξνινγηθήο  βιάβεο   θαη θαζπζηεξήζεη πέξαλ 

ησλ ηεζζάξσλ (4) σξψλ, θαη εθφζνλ ε βιάβε έρεη επείγνπζα ραξαθηήξα, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

νηθηζκφο δελ έρεη λεξφ,   ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε άιινλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο 

ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 



 
ΑΡΘΡΟ 26.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη 

δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 27.  ΓΝΧΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , θαη ησλ δεμακελψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ 

ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ 

ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο 

ηπρφλ δαπαλψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο  θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη 

ελφηεηεο Α θα Β ηνπ κέξνπο ΙΙ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ). 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθηέιεζε απηήο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 

ηνπο ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηνπ άξζξνπ 23.3 ηεο παξνχζαο,   εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο 



ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 

ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 

ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά 

ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 
 
 
Άξζξν29:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
Η έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ κε 
αξηζκό 16-240/20-9-2017 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

 

 

 
Κηιθίο, …./ …./ 2017 

 
ΘΔΜΑ 6Ο– Απψθαζη16-241/20-9-2017 

 
Δπαναδημοππάηηζη ηος διαγυνιζμοω: «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ 

βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Κιλκίρ και 
Υέπζος», επειδή εμθιλοσϊπηζαν λάθη και παπαλήτειρ.  

 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ 
θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ  
 

«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» 

 

ΚΟΠΟ 

Η Γεκνηηθή ελφηεηα Κηιθίο έρεη 37αληιηνζηάζηα, θαη17  δεμακελέο 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Υέξζνπ  έρεη  14 αληιηνζηάζηα θαη 7 δεμακελέο. 



Η ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο. 

Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα 
θαη ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε)  κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ 

ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 

επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. 

Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο κε 

ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

7. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 

2019.  

8. Να επαλαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο 

νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ 

θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΔΕΥΑ 

Κηιθίο. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο 

πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε 

ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

9. Να γίλεη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη εάλ αθαηξεζεί απφ 

ηελ αξρηθά πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θσδηθνχ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ην 

πνζφ ησλ δηεθδηθνπκέλσλ  θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Οη ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο 

απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 6 

κήλεο πξνυπνινγίδεηαη ζε 22694,94€ πξν ΦΠΑ. 



 

Η παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.03 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, 
 Λα επαλαπξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο σο εξγαζία, επεηδή κπνξεί λα εληαρζεί ζην cpv 

50532400-7, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ, έρεη εληαζεί ζηνλ 
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2017 σο εξγαζία ζηνλ 
θσδηθφ 61.93.03 θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 

έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  
 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΠΟ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΙΛΚΙ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ)

1ο Υλμ  Κιλκίρ - Ξςπόβπςζηρ Σ.Κ. 611 00   TΗΛ:23410-29330     FAX:23410-29320

ΣΙΣΛΟ: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙ 

ΚΑΙ ΔΕ ΥΕΡΟΤ

Απ. Μελεηηρ : M14-1

Α/Α Είδος Εργαζιών Κωδικός CPV Αρθρ. 

Σιμολογ.

Μον. Μεηρ. Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ύνολο

1

Λειηοςπγία, παπακολούθηζη και ηλεκηπολογικέρ 

επγαζίερ επιδιόπθωζηρ βλαβών ανηλιοζηαζίων, 

ανηλιοζηαζίων-δεξαμενών  και δεξαμενών ηηρ ΔΕ Κιλκίρ , 

και ΔΕ Υέπζος.  ςνολικά 75 ζημεία ελέγσος (51 

ανηλιοζηάζια και 24 δεξαμενέρ).

50532400-7 1 Ημέπερ 180,00 85,55 15399,00

2

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού ενόρ 

ανηλιοζηαζίος είηε ανηλιοζηαζίος-δεξαμενήρ

50532400-7 2 ηεμ. 153,00 36,58 5596,74

3

Ελεγσορ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ 

ππογπαμμαηιζμένηρ  ζςνηήπηζηρ Η/Μ εξοπλιζμού μιαρ 

δεξαμενήρ ύδπεςζηρ

50532400-7 3 ηεμ. 72,00 23,60 1699,20

ΑΘΡΟΙΜΑ 22694,94

ΦΠΑ 24% 5446,79

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 28141,73

ΚΙΛΚΙ   20 /9 / 2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΚΟΣΙΔΗ  ΚΩΝ/ΝΟ

Πολιηικόρ 

μησανικόρ
Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ



«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 22.694,94€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.61.93.03 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΥΔΡΟΤ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 

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

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α.61.93.03 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-

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

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-241/20-9-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
 
 

 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Μησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 
Θηιθίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΙΛΚΙ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 
 
 
ΤΠΗΡΔΙΑ: 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ».

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:      ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ, Κσδηθόο :  61.93.03 
 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: Μ25/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ



( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  
 

 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ». 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 22.694,94Δπξώ (ρσξίο Φ.Π.Α. 
24%), 

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

 

 
 

θαιεί 

 

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



ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άξζξν1: Κύξηνο ηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

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

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )
1.2  

 

Οδφο         :  1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 
 

 

Σαρ.Κσδ.  :  61100 
 

 
Σει.           :  2341029330 
 

 
Telefax      :  2341029320 
 

 
E-mail       :  korkotidis@deyak.gr

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
1.3            Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ). 
 

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

 

 

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

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ. 

 

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

 

 
  α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

β)ε  ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ79 παξ.2λ.4412/2016.  

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

ζη) ην ηεχρνο ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ, 

 

 

mailto:korkotidis@deyak.gr


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

 
 
 
 
Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330 θαη fax: 
2341029320 . Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο www.deyak.gr. 
Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα  ην  αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο  
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα 
θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. 
Η αλαζέηνπζα αξρή   απνζηέιιεη   ηα   δεηεζέληα  ζηνηρεία   κέζσ   ησλ   Διιεληθψλ  Σαρπδξνκείσλ  ή  ηδησηηθψλ  
εηαηξεηψλ   κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

  

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο  ζην  πξσηφθνιιν ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο. ε  πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο  ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαηζηνάξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

 
 

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

 

 
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

 

Πξνζθνξά 
 

Σνπ………………….. 
 

 
Γηα ηελ Τπεξεζία : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ». 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 
Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 

…/…../2017 

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

 
 

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

γ)μερσξηζηφ σφραγισμένο  θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 

αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

 
Οη δύν (2 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 
 

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

http://www.deyak.gr/


 

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

 

 
 
 

Άξζξν4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ-Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε- 
ύλαςε ζύκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 

 
 

4.1             Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνύ. 
 

α)Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαοηνπάξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 

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

 

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

 

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

 

 
Οη  θάθεινη  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  Πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο  Πξνζθνξέο  δελ  θξίζεθαλ  θαηά  ηνλ  πξνεγνχκελν έιεγρν 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

4.2             Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε–Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 
ζύκβαζεο.



α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, Γ Δ Κ Α  (1 0 )  εκεξώλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

 

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

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

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

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

 

 
β)Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 
106/317ηνπ λ. 
4412/2016. 

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

ν 
ρικ. Κηιθίο- 

Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίοηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλό 
αλάδνρν απόθαζεο (ηόπνο θαη ρξόλνο). 

 

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

 

 

4.3             Δλζηάζεηο. 
 

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

Σεο   λνκηκφηεηαο   δηελέξγεηάο   ηνπ,   ή   ηεο   ζπκκεηνρήο   παξφρνπ   ζ'απηφλ,   ζχκθσλα   κε   ην   άξζξν127ηνπ 
Ν.4412/2016,σοεμήο : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο –πκθσλεηηθό– εηξά ηζρύνο.



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

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

 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

6. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

7. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 
 

 
Άξζξν6:     Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1      Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
 
 
Άξζξν7:     Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

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

 

 
1.    Σνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
201/24/Δ θαη 

2014/25/ΔΔ)» (Α’147), 
2.    (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ.3886/2010 (Α'173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 γο 
Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007(L335)», 

3.    Σνπλ.4013/2011(Α’204)«ΣύζηαζηενιαίαρΑνεξάπηηηηρΑπσήρΔημοζίωνΣςμβάζεωνκαιΚενηπικού              
Ηλεκηπονικού 

Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 
4. Σνπλ.3861/2010(Α’112)«Ενίζσςζη                                                                                                                           

ηηρ 
διαθάνειαρμεηηνςποσπεωηικήανάπηηζηνόμωνκαιππάξεωνηωνκςβεπνηηικών,διοικηηικώνκαιαςηοδιοικηηικών
οπγάνωνζη οδιαδίκηςο"ΠπόγπαμμαΔιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

5.   Σνπλ.3548/2007(Α’68)«ΚαηαρψξηζεδεκνζηεχζεσλησλθνξέσληνπΓεκνζίνπζηνλνκαξρηαθφθαη          ηνπηθφ 
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

 
 
 

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

 
7.4            Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

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

 
 

7.5            Σελ κε αξηζκφ Απόθαζε 16-241/20-9-2017ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
δαπάλε θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε πίζησζε πνζνχ 22.694,94 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 
61.93.03 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 
 
 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηεο Τπεξεζίαο,Φόξνη,Γαζκνί,θιπ.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ. 



 

8.1 Υξεκαηνδόηεζε



Η ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.:61.93.03) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

 
8.2 Σξόπνο πιεξσκήο 

 

  Κάζε κήλα ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ,   ην 

νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ. 

     Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 
 
 
 

Άξζξν9:     Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο  θαη  νπνηαδήπνηε  ζρεηηθά  δηθαηνινγεηηθά,  ην  αξγόηεξν  έσο  ηελ  πξνεγνύκελε 
εξγάζηκε εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 
 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξηναπόηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

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

 
 
 
 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 

Άξζξν 11:Σίηινο,πξνϋπνινγηζκόο,ηόπνο,πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο. 
 

11.1.           Σίηινο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

 

 
«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» 

 

 
11.2.           Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 22.694,94Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 
 

 
11.3 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 
Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ζα εθηεινχληαη ζηα 
αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

 
11.4 Πεξηγξαθήθαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθάηεο ππεξεζίαο. 

 
Η Δ.Ε. Κηιθίο πεξηιακβάλεη ηξηάληα επηά  (37) αληιηνζηάζηα είηε  αληιηνζηάζηα-δεμακελέο θαη δεθαεπηά   (17)  δεμακελέο.   

 

Η Γ.Δ. Υέξζνπ  πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξα (14) αληιηνζηάζηα είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο θαη επηά (7) δεμακελέο. 

 
Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη 

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 



Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη κεηά απφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπληάμεη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

ΓΔΤΑΚ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν ηεο Τπεξεζίαο. 

 
Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ  πνζνηήησλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

 
 

 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

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

 
Άξζξν 13:Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

 
13.1           Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «ζπλνπηηθή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ 

λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ.Ηνηθνλνκηθήπξνζθνξάησλδηαγσληδνκέλσλ,ζαζπληαρζείθαηππνβιεζείζην  έληππν   κε   ηίηιν 
«Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

13.2           Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε Δπξψ , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 
φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

13.3          Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
13.4          Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

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

 

 

Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ. 
 

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

 
 
 

Άξζξν 15:Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
 

15.1           ΓΔΝ πξνβιέπεηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 02 παξ.1β) ηνπ 
λ.4412/2016 

 

 
 
 

Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 
 

16.1              ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 

 
16.2              ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.



Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ 
απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ 
καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε». 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο), 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, 

 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 
 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

 

ββ)  φηη  ζε  πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην  εθάζηνηε ηζρχνλ ηέιν ο 
ραξηνζήκνπ, 

 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Η  αλαζέηνπζα αξρή  επηθνηλσλεί κε  ηνπο  θνξείο  πνπ  θέξνληαη λα  έρνπλ εθδψζεη ηηο  εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. 

 

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

 
 
 
Άξζξν17Α:Έθδνζεεγγπεηηθώλ. 

 

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



Άξζξν 18:Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 
 

 Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 19/10/2 0 1 7 , 
εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 
 
 

Άξζξν 19:Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ. 
 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπλ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6 )   κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

Άξζξν 20:Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ. 
 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί: 

     ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ). 

     ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 
Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

 

 
Σν  πιήξεο  θείκελν  ηεο  δηαθήξπμεο θαη  ηα  ινηπά  ζπκβαηηθά ηεχρε  δηαηίζεληαη απφ  ηελ  ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο  ,  ( 

 

www.deyak.gr ). 
 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άξζξν 21:Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
 

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

 
 

 
Άξζξν22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 

Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη από όια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 

 
Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ. 

 

 

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

 

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

εο  
Οθησβξίνπ 2008, γηα  ηελ  θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 
 

 
β)δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν3 ηεο  ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο(ΔΔC195ηεο25.6.1997,ζ.1)θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα(ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54),θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

 
γ)απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316ηεο27.11.1995,ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),

http://www.deyak.gr/
http://www.deyak.gr/


δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα  άξζξα  1  θαη  3  ηεο  απφθαζεο –πιαίζην  2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο  13
εο  

Ινπλίνπ  2002,  γηα  ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164ηεο22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4απηήο, 

 

 
ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο 

Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο  θαη  ηε  ρξεκαηνδφηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο  (ΔΔL309ηεο25.11.2005,ζ.15),  ε  νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ.3691/2008(Α΄166), 

 
 
 
 
 
 
ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν2 ηεο Οδεγίαο2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο 

Απξηιίνπ2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – 
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤηνππκβνπιίνπ(ΔΔL101ηεο15.4.2011,ζ.1),ενπνίαελζσκαηψζεθεζηελεζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

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

 

 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

 

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

 
 
2.      Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2ηνπ άξζξνπ73λ.4412/2016. 

 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

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

 

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

 

 
(α)έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ18 ηνπ λ.4412/2016 

 

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



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά 
ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ1,2 θαη 3. 

 

 
 
 
 

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

 

 

Β. Καηαιιειόηεηα  γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

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

 

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1    Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β]Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016:



Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986(Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ79 λ.4412/2016 ηεο 
ΔΑΑΓΗΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 
α)δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

 
β)πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί,ζχκθσλακεηνάξζξν22Β 

 
 
 
 

 

23.2    Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν4.2 (α). 

 

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

 
 
 

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

 
23.3    Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ22Α. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
 

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

 

(β)Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο–κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
εθπιεξσζεί  νη  ππνρξεώζεηο  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  θνξέα,  φζνλ  αθνξά  ζηελ  θαηαβνιή  θφξσλ  (θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

 

(γ)Γηα   ηνπο   νηθνλνκηθνύο   θνξείο   πνπ   είλαη   εγθαηαζηεκέλνη   ή   δξαζηεξηνπνηνχληαη   ζηελ   Διιάδα, 
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη   πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

 

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

 

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

 

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

 

(ε)Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη  επηθαηξνπνηεκέλε ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ.



23.4 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο «Ηιεθηξνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο» είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ. 

 

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

 

 
 
 

23.5    Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

 

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

 
 
 
Άξζξν24:Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

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

 
(α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο», 
(β ) μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«ΟηθνλνκηθήΠξνζθνξά»ζχκθσλακεηαθαησηέξσ: 

 

 

24.2  Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

 
1) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο β) 

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

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηα εμήο: Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, όπνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).



Β. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), 
θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 
Γ. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα, όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: 
1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. 
2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ 
4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016. 
6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 
8) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

 
Γ. Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ 
Γελ απαηηείηαη 

 
Μέξνο ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ) 
Δλόηεηα Α: Καηαιιειφηεηα 
Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή 
εκπνξηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ). 

 
Δλόηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Δλόηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Δλόηεηα Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Γελ απαηηείηαη. 

 
Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
Γελ απαηηείηαη. 

 

 
2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ 

θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΗ 

 

3) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο. 
 
Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 
 
-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί



-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 

e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 

γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 

επηκέιεηα θαη επζχλε. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 

έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 

φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 

απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

4) Δλεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη: 

1)   φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Μ25/2017 κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

2)   ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

3)   Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4)   Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX είηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

 
 
 
 

 
24.3   Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 
24.4  Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κφλν γξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, 
ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

 
ΑΡΘΡΟ  25.  ΠΟΙΝΙΚΔ  ΡΗΣΡΔ  -  ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  Δ  ΣΡΙΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

ΦΟΡΔΑ. 
 

 

Αλ παξέιζνπλ ηέζζεξεηο ψξεο απφ ηελ ψξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα βιάβε θαη ν αλάδνρνο δελ κεηαβεί ζην ζεκείν ηεο 

βιάβεο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε ψξα θαζπζηέξεζεο : 

•            2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξεηο (4) ψξεο  
θαζπζηέξεζεο θαη 

 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ γηα ηηο 
ππφινηπεο ψξεο. 

 

 

Δπίζεο γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 

 
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 

ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 



Η Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.



Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο   ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 

5.000,00 €, ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, γηα κεηάβαζε ζε αληιηνζηάζην είηε 

δεμακελή θαη αθνινχζσο γηα εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε ηεο ειεθηξνινγηθήο  βιάβεο   θαη θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ (4) σξψλ, θαη εθφζνλ ε βιάβε έρεη επείγνπζα ραξαθηήξα, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο νηθηζκφο δελ 

έρεη λεξφ,   ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο ζα επηβαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26.  ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη 

δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 27. ΓΝΧΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ 
 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , θαη ησλ δεμακελψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ 

ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

 
Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ηπρφλ 

δαπαλψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο       

θαη            ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο.
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ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη 

ελφηεηεο Α θα Β ηνπ κέξνπο ΙΙ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ). 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθηέιεζε απηήο. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο 

 

, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 23.3 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη 

ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 

 

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί  ελ  ζπλερεία  ζηελ  ελ  ιφγσ  ζχκβαζε,  πξνζθνκίδνληαο  

ηα  ζρεηηθά  ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο  ζπλεξγαζίαο.  ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε 

απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία. 

 
 

 
Άξζξν29:Γηάθνξεο 
ξπζκίζεηο 

 

Η έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ 

κε αξηζκό 16-241/20-9-2017 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ . 
 

 
 
 
 

Κηιθίο, …./ …./ 2017 

 
 
ΘΔΜΑ 7Ο – Απψθαζη 16-242/20-9-2017 

 

Απεςθείαρ  ανάθεζη μέσπι ηος 20% ηος πποχπολογιζμοω (44.815,30€ ππο ΦΠΑ) ηος 
διαγυνιζμοω εν εξελίξει με ηίηλο «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, 

ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Κποςζζίυν». 
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Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 
1. Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε ΑΞ1907/27-6-2017 
2. ηελ εθ λένπ ιήςε απφθαζεο γηα ην ίδην ζέκα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί. 
3. Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.815,30€ πξν ΦΞΑ) 

ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ», ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ 

 

 «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΧΝ» 

 

ΚΟΠΟ 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Κξνπζζψλ έρεη  ζαξάληα (40) Αληιηνζηάζηα  , είθνζη πέληε   (26) Δεμακελέο θαη νθηψ 

(8) Φίιηξα Απνζηδήξσζεο. 

Οη επεκβάζεηο βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα Σαββαηνθχξηαθα θαη ηηο 

αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε)  κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θίλεζεο. 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο 

δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, επεηδή νη 

παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο 

ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο κε ζθνπφ ηελ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

10. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 2019.  

11. Να επελαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη 

δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Οη 
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ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

12. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο πξνζσξηλνχο 

κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο απιψλ ειεθηξηθψλ 

βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 3 κελψλ πξνυπνινγίδεηαη 

ζε 7629,70€ θαη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο (44.815,30 επξψ) πιένλ 

Φ.Π.Α.  

Η παξαπάλσ δαπάλε πξνέθπςε κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ αλαδφρσλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.04 

 

Σσεηικό CPV 50532400-7 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε ΑΞ1907/27-6-2017 ηελ 20ε Πεπηεκβξίνπ 2017 πνπ 

αθνξά ζηελ παξαπάλσ εξγαζία. 
 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ παξαπάλσ 

εξγαζία 
 Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 

2018–2019.  
 Λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε πνζνχ 7.629,70 ζχκθσλα κε ηε ζπληαρζείζα κειέηε πνπ 

αληηζηνηρεί έσο ην 20% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη 44.815,30 € 

πξν ΦΞΑ,  ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ» κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε,  γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 
ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017, πνπ έγηλε κε ηελ ΔΑΓ00187/15-09-2017 πνζνχ 7.629,70 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 
61.93.04  (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ 

Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ). 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο λέαο 

ζχκβαζεο. 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΡΝ 

ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ», κε Α.Φ.Κ.: 021224973  Γ.Ν..: Δ΄ Θεζ/λίθεο, Γηεχζπλζε: Θχπξνπ 36, 

Θεζ/λίθε,  Ρ.Θ. 56533, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 7.629,70 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

 Ζ λεα ζχκβαζε ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Κ.Α. 61.93.04  (ΗΛΔΚΣΡ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 
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ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΡΟΤΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-242/20-9-2017. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 8Ο – Απψθαζη 16-243/20-9-2017 

 
Απεςθείαρ  ανάθεζη μέσπι ηος 20% ηος πποχπολογιζμοω (44.109,00€ ππο ΦΠΑ) ηος 

διαγυνιζμοω εν εξελίξει Με ηίηλο «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, 
ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Γαλλικοω, Πικπολίμνηρ, 

Γοφπάνηρ και Μοςπιϊν». 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

4. Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε Α.Ξ. 1905/27-6-2017 
5. ηελ εθ λένπ ιήςε απφθαζεο γηα ην ίδην ζέκα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί. 

6. Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.815,30€ πξν ΦΞΑ) 
ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 

ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, 
Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΨΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΧΝ 

ΚΟΠΟ 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Γαιιηθνχ έρεη δεθαπέληε (15) αληιηνζηάζηα είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη δέθα 

(10) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Πηθξνιίκλεο έρεη δέθα έμη (16) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη 

νθηψ (8) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Δντξάλεο έρεη δέθα (10) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη ηξείο (3) 

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Η Δεκνηηθή Ελφηεηα Μνπξηψλ έρεη ηέζζεξα (4) αληιηνζηάζηα  είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη ηέζζεξηο  

(4) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα 

Σαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε)  κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θίλεζεο. 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο 

δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, επεηδή νη 

παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο 

ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο κε ζθνπφ ηελ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

13. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 2019.  

14. Να επαλαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη 

δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Οη 

ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

15. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο πξνζσξηλνχο 

κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο απιψλ ειεθηξηθψλ 

βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 3 κελψλ πξνυπνινγίδεηαη 

ζε 7439,90, θαη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο (44.109,00 επξψ) πιένλ Φ.Π.Α.  

Η παξαπάλσ δαπάλε πξνέθπςε κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ αλαδφρσλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.02 

Σσεηικό CPV 50532400-7 

 
 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε Α.Ξ. 1905/27-6-2017 ηελ 20ε Πεπηεκβξίνπ 2017 πνπ 
αθνξά ζηελ παξαπάλσ εξγαζία. 
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 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ παξαπαλσ 
εξγαζία. 

 Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 
2018–2019.  

 Λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε πνζνχ 7.439,90 ζχκθσλα κε ηε ζπληαρζείζα κειέηε πνπ 
αληηζηνηρεί έσο ην 20% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη 44.109,00 € 
πξν ΦΞΑ,  ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 

βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, 
Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ» κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε,  γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 
ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017, πνπ έγηλε κε ηελΔΑΓ00185/15-09-2017 πνζνχ (7.439,90 € ππο ΦΠΑ, 
απποβλέπηυν και αναθεϊπηζηρ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.02  (ΗΛ/ΚΔ 

ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ-
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΓΟΪΡΑΝΗ-ΜΟΤΡΙΩΝ). 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 
 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΡΝ ΑΛΡΩΛΗΝ», κε 

Α.Φ.Κ.: 064873844  Γ.Ν..: Βέξνηαο, Γηεχζπλζε: Αγ. Καξίλα, Βέξνηα  Ρ.Θ. 59100, έλαληη 

ηνπ πνζνχ ησλ 7439,90 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 Ζ ζχκβαζε απηή ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Κ.Α. 61.93.02  (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η 

Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΓΟΪΡΑΝΗ-ΜΟΤΡΙΩΝ)ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 

πίζησζε. 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-243/20-9-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 9Ο – Απψθαζη 16-244/20-9-2017 

 

Απεςθείαρ  ανάθεζη μέσπι ηος 20% ηος πποχπολογιζμοω (47.260,00 € ππο ΦΠΑ) ηος 
διαγυνιζμοω εν εξελίξει Με ηίηλο «Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, 

ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και δεξαμενϊν ΓΔ Κιλκίρ και Υέπζος». 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

7. Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε Α.Ξ. 1906/27-6-2017 
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8. ηελ εθ λένπ ιήςε απφθαζεο γηα ην ίδην ζέκα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί. 

Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (47.260,00 € πξν ΦΞΑ) ηνπ 
δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ  
  

«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΧΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» 

 

ΚΟΠΟ 

Η Γεκνηηθή ελφηεηα Κηιθίο έρεη  37  αληιηνζηάζηα, θαη  17  δεμακελέο 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Υέξζνπ  έρεη  14 αληιηνζηάζηα θαη 7 δεμακελέο. 

Η ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
365 εκεξψλ 

Οη επεκβάζεηο επηδηφξζσζεο  βιαβψλ ζα γίλνληαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη 
ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε)  κε ηελ 
απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΔΕΥΑ Κηιθίο κε ην κε ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο 

δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, επεηδή νη 

παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΔ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο 

ηεο απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Ν. Κηιθίο κε ζθνπφ ηελ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

16. Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 – 2019.  

17. Να επελαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη 

δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2017 ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Οη 

ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

18. Να γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο πξνζσξηλνχο 

κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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Η δαπάλε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο απιψλ ειεθηξηθψλ 

βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 3 κελψλ πξνυπνινγίδεηαη 

ζε 8053,29€ θαη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο (47.260,00 επξψ) πιένλ 

Φ.Π.Α.  

Η παξαπάλσ δαπάλε πξνέθπςε κε βάζε ηηο πξνζθνξέο ησλ αλαδφρσλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο. Κ.Α.Δ.: 61.93.03 

 

Σσεηικό CPV 50532400-7 

 
 

 
 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομψθυνα  

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, 
 

 Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 

2018–2019.  
 Ρνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο κε Α.Ξ. 1906/27-6-2017 ηελ 20ε Πεπηεκβξίνπ 2017 πνπ 

αθνξά ζηελ παξαπάλσ εξγαζία. 
 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ παξαπάλσ 

εξγαζία 
 Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 

2018–2019.  

 Λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε πνζνχ 8.053,29 ζχκθσλα κε ηε ζπληαρζείζα κειέηε πνπ 
αληηζηνηρεί έσο ην 20% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη 47.260,00 € 

πξν ΦΞΑ,  ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ» κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε,  γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017, πνπ έγηλε κε ηελΔΑΓ00093/19-04-2017 πνζνχ 47.260,00 € ζε 
βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.03  (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 
ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΥΔΡΟΤ). 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ ΡΝ 

ΓΔΩΟΓΗΝ», κε Α.Φ.Κ.: 046042807  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 100, Ρ.Θ. 

61100, έλαληη πνζνχ ησλ 8.053,29 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

 Ζ ζχκβαζε απηή ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 61.93.03  (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓ/Η ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΥΔΡΟΤ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-244/20-9-2017. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 1o- Απψθαζη 16-245/20-9-2017– ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Ανάκληζη ηηρ απψθαζηρ : 176  και   Σπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : 
«ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» πποχπολογιζμοω : 22.508,88 

πλέον Φ.Π.Α.    

  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ..  Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο :  176/2017  κε 
ζέκα: «Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΩΙΖΛΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ» πξνυπνινγηζκνχ : 22.508,88 πιένλ Φ.Ξ.Α.», ιφγσ ιαζψλ πνπ εκθηινρψξεζαλ 
ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ εθαξκνδφκελε λνκνζεζία ηνπ ζθεπηηθνχ 
απηήο.  

Πηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηελ  εθ λένπ εηζήγεζε ν  Ξξντζηάκελνο ηεο Ρ..  Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Ησάλλεο Ξαξαγηφο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έθηαθηε αλάγθε πνπ πξνέθπςε ζηελ πδξνδφηεζε 
ηνπ νηθηζκνχ Μειηζζνπξγείνπ   ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Ο νηθηζκφο ηξνθνδνηνχληαλ κε ηα εμήο πδξεπηηθφ ζχζηεκα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ1 

 

Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνχληαη απφ εληαίν δίθηπν πδξνδφηεζεο 

 

 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 

Γεσηξήζεηο 

 

Δ=Δλεξγή, Α=Αλελεξγή 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ

ΤΣΗΜΑ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΙΚΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΗ ΜΔΓΙΣΗ ΤΝΟΛΟ

ΚΡΟΤΩΝ ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΟΚΚΙΝΙΑ Μειηζζνπξγεηφ 63 5414 2658 0 20 30 8072

Άθροιςμα 63 5414 2658 0 20 30 8072

Α/Α

ΚΧΓΙΚΟ 

ΗΜΔΙΟΤ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΟΙΚΙΜΟ

Νν 

ΑΚΙΝΗΣΟΤ Νν ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ (ΔΜΤ) Τ (ΔΜΤ)

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

X

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

Y D Φ .Η. .Α.

ΠΑΡΟΥΗ 

Q 

(m3/ώξα) Sit.

1 KRMEG1 Μειηζζνπξγεηφ 235 523 418795 4549173 418801 4549177 0 0 0 0 8 Δ

2 KRMEG2 Μειηζζνπξγεηφ 856 856 417950 4547857 417945 4547864 0 0 0 0 8 Δ
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Γεμακελέο 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΟΙΚΙΜΟ 

Νν 
ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ Τ 

ΟΓΚΟ 
(m3) ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

KRMED1 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ   418821 4549046   
KRMEG1-
KRMEG2 

KRMED2 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ 258α 418824 4549426   KRMED1 

 

Αγσγνί κεηαθνξάο λεξνύ 

ΑΠΟ X ΑΡΥΗ Y ΑΡΥΗ ΔΧ X ΣΔΛΟΤ Y ΣΔΛΟΤ ΜΗΚΟ 

ΓΔΩΣΡΗΗ KRMEG1 418801.32 4549177.44 ΓΔΞΑΜΔΝΗ KRMED1 418820.23 4549049.57 129.29 

ΓΔΩΣΡΗΗ KRMEG2 417945.31 4547863.72 ΓΔΞΑΜΔΝΗ KRMED1 418822.50 4549044.26 1482.44 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ KRMED1 418819.22 4549048.62 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙΟ) 
418824.13 4549427.76 465.81 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ KRMED2 
(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙΟ) 

418819.78 4549423.82 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ 418898.31 4548998.49 432.94 

   
ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΔΣΡΑ) = 2510.47 

Σελ Γεπηέξα 26 Ινπλίνπ 2017 ε ππεξεζία ελεκεξψζεθε φηη ν νηθηζκφο δελ έρεη λεξφ χζηεξα απφ επηηφπνπ 
επίζθεςε ησλ ζπλεξγείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε γεψηξεζε κε θσδηθφ KRMED2 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ 
δελ ππάξρεη ππφγεηα πδξνθνξία ελψ ε γεψηξεζε KRMED1 δελ δίλεη πιένλ 8 m

3 
/h άιια κφλν 3-5 m

3 
/h. Ο ιφγνο πνπ 

έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο νθείιεηαη ζην φηη κεηψζεθε ε ππφγεηα πδξνθνξία.  

Σν  γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία καο αιιά δελ είλαη θαη απνηππσκέλν θαη ζην 
δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο φπνπ ζαθψο εκθαλίδεηαη φηη φιε ε πεξηνρή ηνπ 
νξεηλνχ φγθνπ ησλ Κξνπζζίσλ είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηα πδαηηθά ηεο απνζέκαηα. Παξαηίζεηαη ην ζρεηηθφ 
απφζπαζκα  ηνπ ράξηε. 
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ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίζηεθε ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε 
ηνπ νηθηζκνχ κε πφζηκν λεξφ: 

Μεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα απφ ηε Σέξππιν. 

Καηαζθεπή αγσγνχ (δηθηχνπ χδξεπζεο) κήθνπο 3.000 κέηξσλ απφ ηελ Κνθθηληά έσο ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ηνπ 
Μειηζζνπξγείνπ πνπ θξίλεηαη πην γξήγνξε ε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ δηθηχνπ γηαηί ε επφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε 
κεηαθνξά λεξνχ απφ ηελ Πνληνθεξαζία κε κήθνο δηθηχνπ πεξίπνπ 8.000,00  κέηξσλ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζσιήλσλ χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο 
Γηακέηξνπ Φ125 θαη θιάζεο δηθηχνπ 16 αηκνζθαηξψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δήηεζε πξνζθνξά απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνχ ζσιήλσλ ηνπ 2016 pipelife πνπ 
είλαη θαη ε κνλαδηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη πέηπρε 
ηελ ίδηα ηηκή αλά κέηξν , ηηκή ε νπνία θξίλεηαη άθξσο ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία.  

Σαπηφρξνλα ζα εθπνλεζεί θαη νξηζηηθή κειέηε γηα λα θαζνξηζηνχλ ην ηη πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη ν ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ. 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 Αλαθαιεί ηελ απφθαζε Γ.Π. ΓΔΑ Θηιθίο κε αξηζκφ: 176/2017 
 

 Απνδέρεηαη ηελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ξαξαγηνχ Ησάλλε.   

 
 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΩΙΖΛΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ», κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 ηνπ Λ.4412/2016  θαη ηα  άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 παξ.6 

ηνπ ηδίνπ Λφκνπ ζηελ επηρείξεζε: «PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 094337075, 

έδξα : 5ρικ.Ξ.Δ.Ν.Θήβαο-Σαιθίδαο, Ρ.Θ. : 32200, Γ.Ν.. Θεβψλ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  22.508,88 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.04 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΩΛΗΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ)  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 
 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 25.05.04 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΩΙΖΛΩΛ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-245/20-9-2017– ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
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ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 16-246/20-9-2017– ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Έγκπιζη ππακηικοω Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηος έπγος με ηίηλο: 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗΝ ΣΚ ΠΛΑΓΙΑ».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ζιία 

Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ 
ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΡΘ ΞΙΑΓΗΑΠ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε 07 Πεπηεκβξίνπ 2017 θαη 

ψξα 10.00. 

Toπαξαπάλσ έξγν ηεο αληηθαηάζηαζεο αγσγψλ χδξεπζεο εληφο νξίσλ ηνπ ξπκνηνκηθνχ 
ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ Ξιαγηάο είλαη θαηεπείγνλ, επεηδή κεηά απφ πνιιέο ζξαχζεηο ηειηθά 

θαηέξξεπζε ν αγσγφο απφ ακίαλην, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη παξαηεηακέλε ιεηςπδξία ζηνλ 
νηθηζκφ πνπ μεζήθσζε ηνπο θαηνίθνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη έθαλαλ θαη ζπγθεληξψζεηο 

δηακαξηπξίαο ζην δεκαξρείν Θηιθίο θαη ηε ΓΔΑ Θηιθίο γηα ην ζέκα. 

Ν πξνο αληηθαηάζηαζε αγσγφο είλαη απφ ακίαλην, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ60  θαη Φ 110. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Ø Σσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθή θαη επίρσζε ζθάκκαηνο) 

Ø Ρνπνζέηεζε 540 κέηξσλ πεξίπνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ΟΔ, νλνκαζηηθήοδηακέηξνπ Φ63 θαη 
Φ125 , νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm,Ø Ππλδέζεηο ηδησηηθψλ παξνρψλ κε ην λέν δίθηπν 

χδξεπζεο,Ø Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηε ζέζε νξχγκαηνοππνγείνπ δηθηχνπ. 

Ρν πιηθφ ηνπ αγσγνχ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ΟE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm θαη 

DN 125 mm / ΟΛ 16 atm. 

Ρν ππφ θαηαζθεπή έξγν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζηελ 
Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θηιθίο, ζην Γήκν Θηιθίο, ζηε Γ.Δ Σέξζνπ, ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή 
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ Ξιαγηάο, επί δεκνηηθψλ αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ ελ 

ιφγσ νηθηζκνχ. 

Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
εξγαζηψλ θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε 

κεηνδφηε. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηος έπγος απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 07 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αβραμίδη Ηλία, Υημικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, Γενικό Γιεσθσνηή ηης ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ και 
Πρόεδρο ηης Δπιηροπής  

2. Γιοβανούδη Υρήζηο, MSc Πολιηικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς   
3. Καζκαμανίδοσ Οσρανία, Οικονομολόγο ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς   

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε 

ηίηιν: 

 
 

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Σ.Κ ΠΛΑΓΙΑ» 
 

Κσδηθόο εμόδσλ: 11.02.02.15 
Πξνϋπνινγηζκόο 3.971,60 € (πιένλ ΦΠΑ). 

 
 

Η επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 

 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 3104/07-09-2017 

2 ΟΛΟΜΩΝ – ΓΔΩΡΓΙΟ Ι. ΑΜΑΝΑΣΙΓΗ 3105/07-09-2017 

 
θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηε ζπλέρεηα 

απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 

θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 

σο εμήο: 

1) ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 

Αξ.Πξση.:3104/07-09-2017, ώξα 09:43 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΚΧΓ. 

ΑΝΑΘ/Η 
ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΟ 

  ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΣΡΩΙΑ 
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1 

Δθζθαθή νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ ζε 
έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο, κε 
πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ 
θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο 
επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ 
θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, γηα βάζνο 
νξχγκαηνο έσο 4,00 m, 
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ 
πάρνο επίρσζεο άλσ 
ησλ 50 cm, ηξψζεηο 
έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 
κε άκκν πξνειεχζεσο 
ιαηνκείνπ, 
Απνθαηάζηαζε 
αζθαιηηθψλ 
νδνζηξσκάησλ ζηηο 
ζέζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΥΔΣ. ΣΟΤ 
ΤΓΡ 3.10.02.01 

ΤΓΡ 
6081.1:100% 

m
3
 432,00 

           
6,25    

         
2.700,00    

  

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 

      
2.700,00    

      
2.700,00    

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 

2 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα 
θπθιηθά θξεάηηα 
επίζθεςεο αγσγψλ 
χδξεπζεο απφ 
ζθπξφδεκα, θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1917 κε  
εζση.δηακέηξνπ 1, 20 m 

ΥΔΣ. 16.14.01 
ΤΓΡ 6327: 

100% 
ηεκ 1,00 

       
240,00    

            
240,00    

  

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 
         

240,00    
         

240,00    

  
ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ,  ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ 

3 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο, κε ηελ 
πξνκήζεηα, κεηαθνξά 
επί ηφπνπ θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε, κε 
σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 16 atm, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
DN 125 mm 

ΥΔΣ. ΣΟΤ 
ΤΓΡ 

13.03.03.04 

ΤΓΡ 6651.1: 
100% 

ηεκ 1 
       

195,00    
            

195,00    
  

4 
χλδεζε θεληξηθνχ 
αγσγνχ κε ηδησηηθέο 
παξνρέο 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

1 

ΤΓΡ 6732: 
100% 

ηεκ 10 
         

49,00    
            

490,00    
  

5 

χλδεζε λένπ αγσγνχ 
χδξεπζεο κε 
πθηζηάκελν απφ 
νπνηνδήπνηε πιηθφ, κε 
ρξήζε εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ, γηα 
αλεμαξηήηνπ δηακέηξνπ 
πθηζηάκελν αγσγφ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

2 

ΤΓΡ 6611.1 x 
30% + ΤΓΡ 

6622.1 x 70% 
ηεκ 6 

         
49,00    

            
294,00    

  

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ              
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979,00    

 ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
        

3.919,00    

 Φ.Π.Α. (24%) 
           

940,56    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
        

4.859,56    

 
Fax:2341029295 

 
 

2) ΟΛΟΜΧΝ – ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΜΑΝΑΣΙΓΗ 
Αξ.Πξση.:3105/07-09-2017, ώξα 09:50 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΚΧΓ. 

ΑΝΑΘ/Η 
ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΟ 

  ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΣΡΩΙΑ 

1 

Δθζθαθή νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ ζε 
έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο, κε 
πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ 
θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο 
επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ 
θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, γηα βάζνο 
νξχγκαηνο έσο 4,00 m, 
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ 
πάρνο επίρσζεο άλσ 
ησλ 50 cm, ηξψζεηο 
έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 
κε άκκν πξνειεχζεσο 
ιαηνκείνπ, 
Απνθαηάζηαζε 
αζθαιηηθψλ 
νδνζηξσκάησλ ζηηο 
ζέζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΥΔΣ. ΣΟΤ 
ΤΓΡ 3.10.02.01 

ΤΓΡ 
6081.1:100% 

m
3
 432,00 

           
6,29    

         
2.717,28    

  

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 

      
2.717,28    

      
2.717,28    

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 

2 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα 
θπθιηθά θξεάηηα 
επίζθεςεο αγσγψλ 
χδξεπζεο απφ 
ζθπξφδεκα, θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1917 κε  
εζση.δηακέηξνπ 1, 20 m 

ΥΔΣ. 16.14.01 
ΤΓΡ 6327: 

100% 
ηεκ 1,00 

       
245,00    

            
245,00    

  

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 
         

245,00    
         

245,00    

  
ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ,  ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ 
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3 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο, κε ηελ 
πξνκήζεηα, κεηαθνξά 
επί ηφπνπ θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε, κε 
σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 16 atm, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
DN 125 mm 

ΥΔΣ. ΣΟΤ 
ΤΓΡ 

13.03.03.04 

ΤΓΡ 6651.1: 
100% 

ηεκ 1 
       

197,00    
            

197,00    
  

4 
χλδεζε θεληξηθνχ 
αγσγνχ κε ηδησηηθέο 
παξνρέο 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

1 

ΤΓΡ 6732: 
100% 

ηεκ 10 
         

50,00    
            

500,00    
  

5 

χλδεζε λένπ αγσγνχ 
χδξεπζεο κε 
πθηζηάκελν απφ 
νπνηνδήπνηε πιηθφ, κε 
ρξήζε εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ, γηα 
αλεμαξηήηνπ δηακέηξνπ 
πθηζηάκελν αγσγφ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

2 

ΤΓΡ 6611.1 x 
30% + ΤΓΡ 

6622.1 x 70% 
ηεκ 6 

         
50,00    

            
300,00    

  

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ   
           

997,00    

 ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
        

3.959,28    

 Φ.Π.Α. (24%) 
           

950,23    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
        

4.909,51    

 
Fax: 2341026148 

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε: «ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ» κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 3.919,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 158 4β ηνπ 
ΓΘΘ (Λ.3463/06)  

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 
4412/2016, κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ 
κε ηίηιν: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΡΘ ΞΙΑΓΗΑΠ». 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε ηεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΡΘ ΞΙΑΓΗΑΠ» 
πξνυπνινγηζκνχ 3.971,60€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 11.02.02.15 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ) ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «ΚΑΡΔΛΗ 

ΣΤΛΙΑΝΟ», κε αξηζκφ ΚΔΔΞ:26975, Α.Φ.Κ.: 050326259, ΓΝ Θηιθίο, δηεχζπλζε 
έδξαο: Πφισλνο 7, Ρ.Θ. 61100 Θηιθίο,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 3.919,00€. 

 
 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.15 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ)ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 16-246/20-9-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

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

 

 
 

20 Πεπηεκβξίνπ 


