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

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  23/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 22/10/2018 Ημέπα: Γεπηέξα Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 17/10/2018 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι(6) 

 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

6) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 23-350/22-10-2018 

Επαναθοπά ηηρ με απιθμό 22-329/16.10.2018 απόθαζηρ ηος Δ.. με ηίηλο «Έγκπιζη 

μελέηηρ και ηεςσών δημοππάηηζηρ  ηηρ διαγωνιζμού: «Ππομήθεια λιπανηικών και 
ςγπών καςζίμων κίνηζηρ-θέπμανζηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ» πποϋπολογιζμού: 35.005.20 € 
πλέον Φ.Π.Α. 

  
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ επαλαθνξά ηεο κε αξηζκό 22-
329/16.10.2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. κε ηίηιν «Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο 

δηαγσληζκνύ: «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 35.005.20 € πιένλ Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 

έρεη σο εμήο: 
 
ηελ 22ε πλεδξίαζε Γ.. νκόθσλα απνθαζίζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ε κειέηε θαη ηα ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ 
θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20 € πιένλ Φ.Π.Α., αιιά εθ 
παξαδξνκήο ζηνλ Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ησλ θαπζίκσλ ηεο Σερληθήο Έθζεζεο – Μειέηεο 
ηεο πξνκήζεηαο, ζηελ ζηήιε «ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ», ε ηηκή κνλάδνο ησλ : 
 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  
2. Βελδίλε ακόιπβδε 
3. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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θαηαρσξήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην Γ.. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ελώ ζα πξέπεη 
λα αλαγξάθεηαη ε ηηκή πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρώξεζε ζηελ νξζή επαλάιεςε ηεο Μειέηεο – 
Σερληθήο Έθζεζεο θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. εθ λένπ ηελ έγθξηζή ηεο. 

Η λέα Μειέηε – Σερληθή Έθζεζεο έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 
2.ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  Θα πξνζθνκηζηεί ην δειηίν επηζθφπεζεο ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο κέζεο 

ηηκέο Ληαληθήο ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο  (Γ/ΝΗ Διέγρσλ θαη Παξαηεξεηεξίσλ - Σκήκα Παξαηεξεηεξίσλ 

Σηκψλ). 

3. ΚΟΠΟ: Η ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ: 

1.Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηεο Γηνηθεηηθήο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη γηα ηνλ 

Δ.Δ.Λ. Κηιθίο ( Βηνινγηθφ ) ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο . 

2..Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  έξγσλ ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο . 

3. Πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο γηα δηθχιηλδξνπο θηλεηήξεο (ρνξηνθνπηηθά, κεραλήκαηα ρεηξφο θιπ). 

4.Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο. 

Η ηηκή κνλάδαο ζηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο –ζέξκαλζεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απμνκεησζεί αλαινγηθά ε πνζφηεηα κέρξη ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο 

πνζνχ. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α ΚΑΤΙΜΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πεηξέιαην 
θίλεζεο  

Λίηξα 
12.945,33 1,189 € 15.392,00 € 3.694,08 € 

 
19.086,07 € 

2 Βελδίλε 
ακφιπβδε 

Λίηξα 
546,59 1,348 € 736,80 € 176,83 € 

 
913,64 € 

3 Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

Λίηξα 
13.589,37 0,922 € 12.529,40 € 3.007,06 € 

 
15.536,45 € 

ΤΝΟΛΟ  28.658,20 € 6.877,97 € 35.536,17 € 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

Α/Α ΔΙΓΟ Α.Σ. 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα Σιμή ύνολο 
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1 πλζεηηθφ ιηπαληηθφ 100%  γηα 
θηλεηήξεο βελδίλεο θαη 
πεηξειαίνπ θαζψο θαη γηα 
θηλεηήξεο κε ζπζηήκαηα 
επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ κε 
θίιηξα ζσκαηηδίσλ SAE 5W-30 1 lt 160 7,00 € 1.120,00 € 

2 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 
εζσηεξηθήο θαχζεσο 
εκηζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο γηα 
πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα SAE 
10W-40  2 lt 205 5,20 € 1.066,00 € 

3 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ 
εζσηεξηθήο θαχζεσο 
εκηζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο γηα 
πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα SAE 
15W-40  3 lt 205 3,00 € 615,00 € 

4 Ππθλφξξεπζην πιήξσο 
ζπλζεηηθφ 100% πνιιαπιψλ 
εθαξκνγψλ ιηπαληηθφ 
(βαιβνιίλε) γηα γξαλαδνθφξα 
ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηζρχνο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βαξηέο 
ζπλζήθεο SAE 75W-90 4 lt 120 9,00 € 1.080,00 € 

5 Ππθλφξξεπζην ιηπαληηθφ 
(βαιβνιίλε) θαηάιιειν γηα 
δηαθνξηθά κε ππνεηδή, θσληθά ε 
ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζψο θαη 
γηα ηειηθέο κεηαδφζεηο  SAE 
80W-90 5 lt 100 2,80 € 280,00 € 

6 Τδξαπιηθφ ιηπαληηθφ θαηάιιειν 
γηα ζχγρξνλα ρεηξνθίλεηα θαη 
απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ 
(ΑΣF) θαη πδξαπιηθά ηηκφληα  6 lt 100 3,90 € 390,00 € 

7 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ γηα ρξήζε ζε 
θπθινθνξηαθά πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα ή ζε νρήκαηα κε 
πδξνθηλεηηθέο κεηαδφζεηο 
ηζρχνο Καηάηαμε ISO 46 7 lt 410 2,00 € 820,00 € 

8 Αληηςπθηηθφ θαη αληηζεξκηθφ 
πγξφ έηνηκν πξνο ρξήζε ζε 
θπθιψκαηα ςχμεο 
βελδηλνθίλεησλ θαη 
πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ 
G12 8 lt 120 1,85 € 222,00 € 

9 Ληπαληηθά γηα κεησηήξεο 
βηνκεραλίαο 9 lt 60 4,00 € 240,00 € 

10 πλζεηηθφ ιάδη 2T Μίμε 
βελδίλεο 10 lt 20 2,70 € 54,00 € 

11 Αληηπαγσηηθά πεηξειαίνπ 11 lt 20 5,00 € 100,00 € 

12 Καζαξηζηηθφ πεηξειαίνπ & 
αληηβαθηεξηαθφ γηα κχθεηεο 12 lt 40 9,00 € 360,00 € 

ΤΝΟΛΟ  6.347,00 € 

                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 1.523,28 € 

                                                                                      ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.870,28 € 

 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 43.406,45 Δςπώ 

(ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24%) θαη  ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
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ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 Σελ κε αξηζκό 22-329/16.10.2018 αξρηθή απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηίηιν «Έγθξηζε κειέηεο 

θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο δηαγσληζκνύ: «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ 

θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο», 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, Άξζξν 327 Βηβιίν ΙΙ, 

 Σελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_191/17-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 60ΛΛΟΛΚ8-

ΗΝΚ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνύ,   

 Σηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο , 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηεο θαο Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε - Μειέηε. 

 
 Σελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 

ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» πξνϋπνινγηζκνύ: 
35.005.20 € πιένλ Φ.Π.Α., κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε 
ηελ Αξ. κειέηε Π31/2018 πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 35.005.20 € πιένλ Φ.Π.Α. (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνύζεο). 
 

 Γεζκεύεη πίζησζε  43.406,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.00 (ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΙΜΑ 

ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ), Κ.Α. 64.08.01 (ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ), Κ.Α. 62.07.01.01 
(ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ), Κ.Α. 

54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 64.00 (ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΙΜΑ 

ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ), Κ.Α. 64.08.01 (ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ), Κ.Α. 62.07.01.01 

(ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ), Κ.Α. 

54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ), ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 23-350/22-10-2018. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Γήκαξρνο Κηιθίο 
 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

 
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 
 
 
 
 

 
δ ι α κ η π ύ ζ ζε ι 

 

 

ηελ κε διαδικαζία ζςνοπηικού διαγυνιζμού επιλογή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα : 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ» 
 
Πποϋπολογιζμού: 35.005,20 € συπίρ ΦΠΑ ή 43.406,45 € με 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 
 

καλεί 
 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
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Άπθπο 1: Κύπιορ ηηρ Ππομήθειαρ – Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ.  

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

 ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνοηεο Πξνκήζεηαο:Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

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

ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ) 
 
1.4 Πξντζηάκελε Αξρή:ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 
1.5 Γηεπζχλνπζαή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία:Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 

 

Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών. 

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

 
 H παξνχζα δηαθήξπμε, 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ ]ηνπ λ.4412/2016 άξζ.79 παξ.2. 

 Σερληθή Πεξηγξαθή, 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

  πγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

  Πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο. 

  Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 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 ρικ Κηιθίο- Ξεξφβξπζε,61100,Κηιθίο,θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.Δπίζεο  πξνζθέξεηαη 
ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ …/…/…., 
ζηελ ηζηνζειίδα (www.deyak.gr, ► ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ  ► ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 2018. 

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. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1οσλμ. Κιλκίρ-Ξηπόβπςζηρ 
 

Σαρ.Κσδ. : 61100 
 

Σει. : 2341029330 
 

Telefax : 2341029320 
 

E-mail : kaskamanidou@deyak.gr 
 

Πιεξνθνξίεο : Καζκαμανίδος Οςπανία 
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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.  

 
 

Άπθπο 3: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ. 

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

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

 
3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Ππορ ηον Ππόεδπο ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού 
Πποζθοπά 

Σος………………….. 
 

Για ηην Ππομήθεια  : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ» 

 
Με Αναθέηοςζα Απσή ηην ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 
Και ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηιρ …/…/…. 

 

3.3 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,  
 
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
24. 
 
γ) μερσξηζηφ σφραγισμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 
ηνχηναληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη 
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 
 
Οι ηπείρ (3)  ξεσυπιζηοί ζθπαγιζμένοι θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο 
παξ. 3.2. 

 

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

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

3.6 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ  άξζξνπ  18  ηεο  παξνχζαο,  δελ  απνζθξαγίδνληαη,  αιιά παξαδίδνληαη  ζηελ  Δπηηξνπή  
Γηαγσληζκνχ  θαηά  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 

3.7 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ 
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο 
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ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

 
 

Άπθπο 4: Γιαδικαζία καηάθεζηρ και εξέηαζηρ ηυν πποζθοπών - Τποβολή δικαιολογηηικών - 
Καηακύπυζη - ύνατη ζύμβαζηρ - Τπογπαθή ζςμθυνηηικού. 

 

 
4.1 Παπαλαβή και εξέηαζη ηυν θακέλυν Πποζθοπάρ - Έγκπιζη ππακηικού.  

 
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 πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα 
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 
γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο 
θαη ν θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, επζχο ακέζσο κε ην πέξαο 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα 
αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην 
Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
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. 
 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε(άξζξν 117 παξ.4 Ν.4412/2016), επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο. 

 
4.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών – Καηακύπυζη – Ππόζκληζη για ςπογπαθή 

ζύμβαζηρ. 

 
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)  ημεπών,ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο,ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 
ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαηζε 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 
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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 πξνζθνξάοηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, 
είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε καηακςπώνει, είηε καηαιώνει ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ 

άξζξσλ 316 θαη 317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε παξαδεθηέο πξνζθνξέο  εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί 
απνδείμεη. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 

παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη 
ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο 
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. (β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 317. 

 
 
 

4.3 Δνζηάζειρ.  
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπονηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 
λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο : 
α)Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη 
αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεοηεο 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 ηεοαλαζέηνπζαο 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. 

 
Άπθπο 5: Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο ηηρ εκηέλεζηρ – ςμθυνηηικό –  ειπά ιζσύορ. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπληα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ 

λ.4412/2016.  
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Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο 
θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

3. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 

4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

5. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή  

7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 

Άπθπο 6: Γλώζζα διαδικαζίαρ. 

 
6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
6.2 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 
Άπθπο 7: Δθαπμοζηέα νομοθεζία. 

 
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαθάησ: 

 
 Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

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

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» . 

 
 Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ 

διαηάξειρ». 

 
 Τος ν.3548/2007 (Α’68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό 

Τύπο και άλλερ διαηάξειρ». 

 

 Τιρ  διαηάξειρ ηος ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ». 

 

 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο  θαη 

γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ.,Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνύλ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν ηνπ παξόληνο πξνηύπνπ. 

 
 Σελ αξηζκό 23-350/22-10-2018 Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ηα 

ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, δηεηέζε πίζησζε πνζνύ ,43.406,45 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ησλ 

θσδηθώλ 64.08.01(ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗ), 64.00 (ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ), 62.07.01.01(ΔΑΠΑΝΕ 

ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΩΝ), 54.00.29 (Φ.Π.Α.) 

ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ»ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

 
Άπθπο 8: Υπημαηοδόηηζη ηηρ Ππομήθειαρ, Φόποι, Γαζμοί, κλπ. -  Πληπυμή Αναδόσος. 

 
8.1 Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑκε (Κ.Α.Γ.: 64.08.01, 64.00, 62.07.01.01, 
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54.00.29) ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαηππφθεηηαη ζηηο 
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  
χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011 θαη θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  ζχκθσλα κε ην άξζξν  350 παξ. 3 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 
8.2 Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή.Θα γίλεηαη κε θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθώλ, κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζηελ νπνία ζα 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθό ηηκνιόγην,  ζύκθσλα κε ην Άξζξν 200, παξ.4, ζεκείν α) ηνπ λ. 4412/2016. 

8.3 Η πιεξσκή ηνπηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 

Άπθπο 9: Παποσή διεςκπινίζευν για ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

 
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, ηο απγόηεπο έυρ ηην πποηγούμενη ηηρ 
δημοππαζίαρ , δηλαδή ζηιρ  …/…/…. 

 

 
Άπθπο 10: Σεκμήπιο από ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

 
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 πξνκήζεηαο .  

 
 
 

 
 

 

Άπθπο 11: Σίηλορ, πποϋπολογιζμόρ, πεπιγπαθή, οςζιώδη σαπακηηπιζηικά και ηόπορ εκηέλεζηρ ηηρ 
Ππομήθειαρ. 

 
11.1. Σίηλορ ηηρ ππομήθειαρ.  

 
Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο είλαη: 
 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ» 
 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 09135100-5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο), 09132100-4 (Ακφιπβδε Βελδίλε), 09100000-0 

(Καχζηκα ), 24951100-6 (Ληπαληηθά).  

 

11.2. Πποϋπολογιζμόρ, πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά Γημοππάηηζηρ ηηρ 
ππομήθειαρ.  

 
Η πξνκήζεηα αθνξά: 

1.Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηεο Γηνηθεηηθήο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη γηα ηελ 
Δ.Δ.Λ. Κηιθίο ( Βηνινγηθφ ) ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο . 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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2..Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  έξγσλ ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο . 

3. Πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο γηα δηθχιηλδξνπο θηλεηήξεο (ρνξηνθνπηηθά, κεραλήκαηα ρεηξφο θιπ). 

4.Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο. 

Η ηηκή κνλάδαο ζηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο –ζέξκαλζεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ηελ εκέξα παξαιαβήο 
ησλ θαπζίκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απμνκεησζεί αλαινγηθά ε πνζφηεηα κέρξη ηνπ 
πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ. 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 35.005,20 € (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 43.406,45 € (κε 

Φ.Π.Α. 24%). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απνηειείηαη απφ δχν (2) νκάδεο, νκάδα 1 ΚΑΤΙΜΑ θαη νκάδα 2 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ. 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα φπνηα νκάδα επηζπκεί φπσο θαη γηα ην ζχλνιν 

ηεο πνζφηεηαο αλά νκάδα.  

•ΟΜΑΓΑ 1: ΚΑΤΙΜΑ εθηηκψκελεο αμίαο 28.658,20€ (πιένλ Φ.Π.Α) ή 35.536,17€ (κε Φ.Π.Α. 24%) 

•ΟΜΑΓΑ 2: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ εθηηκψκελεο αμίαο 6.347,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ή 7.870,28€ (κε Φ.Π.Α. 24%) 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 λ.4412/2016. 

 

 
11.3 Σόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ.  

 

Ο ηφπνο εθηέιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ είλαη ν εμήο: 

Γηα ην  πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ ακφιπβδε ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ, γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βηνινγηθνχ 

Κηιθίο θαη γηα ηα ιηπαληηθά ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαηά ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σν θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα βαξχλεη ηνλ ίδην 

ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Άπθπο 12: Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ. 

 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνεραπφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ. 
 
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 

4412/2016. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη 

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

 
Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο θαη κέρξη εξανηλήζευρ ηυν αναγπαθομένυν ποζοηήηυν .  
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Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  ζε δηάζηεκα επηά (7) ημεπολογιακών ήμεπυν λα πξνκεζεχζεη 
ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηα παξαγγειζέληα πιηθά, δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
Άπθπο 13: Γιαδικαζία επιλογήρ Αναδόσος - ύζηημα ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών. 

 

13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ«πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ» ηνπ άξζξνπ 
327θαη 331ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο 
ιηπαληηθψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο 

13.3 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
13.5 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα φπνηα νκάδα επηζπκεί θαη γηα ην 
ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο αλά νκάδα,φπσο νξίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο. 

 
Άπθπο 14: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά νκάδα, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 
λ.4412/2016.     

 
Άπθπο 15: Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό. 

 
15.1 Δγγύηζη ςμμεηοσήρ ζηον Γιαγυνιζμό ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

(Άξζξν302 ,ηνπ λ.4412/2016). 

 
Άπθπο 16: Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ– Ρήηπα ππόζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 
Άπθπο 17: Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ. 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηηρ 
αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ ζηο ζύνολο ηηρ ςπό ππομήθειαρ ημημάηυν ή ανά ημήμα εθόζον 
πποκύτοςν διαθοπεηικοί μειοδόηερ (ανάδοσοι), συπίρ Φ.Π.Α. 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  
 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνκέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιν ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

Άπθπο 17 Α: Έκδοζη εγγςηηικών. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο κ α λ ή ρ   ε κ η έ λ ε ζ η ρ  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 , 
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ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 

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. 

Άπθπο 18: Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών. 
 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη η 

…. -…. -2018, ημέπα ……….. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε10:00 πμ. 

 

 

Άπθπο 19: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι  ( 6 )  μηνών, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ. 
 

 
Άπθπο 20: Γημοζιόηηηα - Γαπάνερ δημοζίεςζηρ. 
 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ).  

 Η πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  
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 ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 Η Δηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε (URL) :   
www.deyak.gr, ► ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ  ► ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 2018. 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ. 

 Επίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

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

 

 
 

Άπθπο 21: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό. 

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

 
Άπθπο 22: Κπιηήπια επιλογήρ. 
 
Η πλήπυζη ηυν απαιηήζευν ηυν άπθπυν 304-308 ηος ν.4412/2016ππέπει να ικανοποιείηαι από 

όλα ηα μέλη ηηρ ένυζηρ. 

Α. Λόγοιαποκλειζμού. 
 

1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 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 24εοΟθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

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

 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εοΙνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εοΟθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
(ΔΔL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εοΑπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
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ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 
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.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 

 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 
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 άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 
 
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηώσεςζη ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εκκαθάπιζηρ ή ηειεί ππφ αναγκαζηική διασείπιζη 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 ηανξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
κε αλαζέηνληα θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 
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(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 

ακθίβνινηελ  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 παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 

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

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άπθπο 23: Αποδεικηικά μέζα ποιοηικήρ επιλογήρ. 

 
23.1 Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηηρ ΔΑΑΓΗΤ. 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 
79 λ.4412/2016 ηεο 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 άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ)  

Σν ΣΔΤΓ κνλνγξάθεηαη ζε θάζε ζειίδα θαη θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην ηέινο απηνχ. 

 
23.2 Γικαιολογηηικά(Αποδεικηικά μέζα). 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 

22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  
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Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 
23.3 Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 22Α. 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άπθπος 22Ανη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απόζπαζμα ηος ζσεηικού μηηπώος (ποινικού μηηπώος) 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) Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί 
ηνπ φηη έρνπλ εκπληπυθεί οι ςποσπεώζειρ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
(θοπολογική ενημεπόηηηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαλιζηική 
ενημεπόηηηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
αληίζηνηρα. 

(γ) Για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηην Δλλάδα,  
πιζηοποιηηικό όηι δεν ηελεί ςπό πηώσεςζη ή ππφ αναγκαζηική διασείπιζη,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πιζηοποιηηικό φηη δελ έρεη ηεζεί ςπό 
εκκαθάπιζη, 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 22Α ηεο 
παξνχζαο. 

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

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παπαγπάθος Α.3 ηος άπθπος 22,ππνβάιιεηαη επικαιποποιημένη 
ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
23.4 Γικαιολογηηικά απόδειξηρ καηαλληλόηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ ηος άπθπος 22.Β. 

 
(α) Πιζηοποιηηικό / βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο οικείο Δπαγγελμαηικό Μηηπώο, απφ ην αληίζηνηρν 

νηθείν Δπηκειεηήξην .  

 

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

 

23.5 Αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ (άπθπο 93 ν. 4412/2016). 

 
Νομιμοποιηηικά  Έγγπαθα: 
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ηην πεπίπηυζη ζςμμεηέσονηορ ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού πποζώπος, ηα δεκνζηεπκέλα 
επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Η., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

 

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

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 
ηην πεπίπηυζη θςζικού πποζώπος, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηην πεπίπηυζη άλλυν μοπθών εηαιπειών, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
23.6 Δπίζημοι καηάλογοι εγκεκπιμένυν οικονομικών θοπέυν. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
 
Άπθπο 24:ΠεπιεσόμενοΦακέλοςΠποζθοπάρ. 

 
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 
 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 

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

 
24.2 Ο θάκελορ «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα: 

1. Σο  Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ (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.Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 

Σν ΣΔΤΓ κνλνγξάθεηαη ζε θάζε ζειίδα θαη θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην ηέινο απηνχ. 

 

2. Αποδεικηικά έγγπαθα  νομιμοποίηζηρ 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. Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ,  αν οι οικονομικοί θοπείρ ζςμμεηέσοςν με ανηιππόζυπό 
ηοςρ. 

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) 
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-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. Δνημεπυμένη ςπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν.1599/1986 (Α΄75), όπος ο 
οικονομικόρ θοπέαρ θα δηλώνει:  

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη 
απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα.  

 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.  

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

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

 
24.3 Ο  θάκελορ «Σεσνική πποζθοπά»  ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ πξέπεη λα 
πεξηέρεη: 

 Σερληθά θπιιάδηα – prospectus φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ  θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ 
ηα ζπλνδεχνπλ (ISO, CEθ.ι.π.) 

 Πίλαθαο αληηζηνηρίαο γηα ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, φπνπ γηα θάζε πιηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 
αλαγξάθεηαη  ε πξνζθεξφκελε κάξθα θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

24.4 Ο θάκελορ «Οικονομική Πποζθοπά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζθξαγηζκέλν απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

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

Άπθπο 25: Γιάθοπερ πςθμίζειρ 

 
Η έγκπιζη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ 
αξηζ.23-350/22-10-2018 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
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