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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  4/2017 

Ρεο κε αξηζκό 04/2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 9 Καξηίνπ 2017  θαη 
ώξα: 12:00 π.κ., εκέξα Ξέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   153/25-01-2017, 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 έμη (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 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

7) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-48/9-3-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο  ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ  γηα  ην έηνο  2017 » Θσδηθόο εμόδσλ: 12.00.01, 

πξνϋπνινγηζκόο 97.935,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. θαη νξηζκόο επηηξνπήο ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ. 

 
 
Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο  Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
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πξνκήζεηαο κε ηίηιν : ««Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ  γηα  ην 
έηνο  2017 » θσδηθνχ εμφδσλ: 12.00.01, πξνυπνινγηζκνχ  97.935,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

Ρν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ  
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 

2017. 

Ζ ΓΔΑ Θηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   144   αληιηνζηάζηα πφζηκνπ λεξνχ ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζηηο επηά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν Θηιθίο. 

Κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνππνινγηζκφο ν νπνίνο αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ, ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ, θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ πιηθψλ 

γηα ζηήιε αλάξηεζεο  ππνβξπρίσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο 
εμαγσγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο. 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

      Αξ. 
Μειεηεο : 

Μ8/2017 

        

Α/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΔΗΓΟΤ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡ
ΑΦΔ 

ΚΧΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖ
Ζ 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 4'' 

            

1 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 5 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
40 M. 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 195,00 195,00 

2 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 5 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
147 M. 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 560,00 560,00 

3 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 10 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
42 M. 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 270,00 270,00 

4 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 10 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
120 M. 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 450,00 450,00 

5 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
34 M. 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 245,00 245,00 

6 Τπνβξχρηα αληιία 
4"  παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 

Α1 42122130-0 ηεκ 1 500,00 500,00 
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98 M. 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 6'' 

            

7 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
68 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 770,00 770,00 

8 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
210 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1000,00 1000,00 

9 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 30 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
53 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 700,00 700,00 

10 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 30 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
210 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1600,00 1600,00 

11 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 48 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
44 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 620,00 620,00 

12 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 48 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
181 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1500,00 1500,00 

13 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 60 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
37 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 930,00 930,00 

14 Τπνβξχρηα αληιία 
6"  παξνρήο  Q = 60 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
140 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 2100,00 2100,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 7'' 

            

15 Τπνβξχρηα αληιία 
7"  παξνρήο  Q = 65 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
72 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1200,00 1200,00 

16 Τπνβξχρηα αληιία 
7"  παξνρήο  Q = 65 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
200 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 2500,00 2500,00 
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  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 8'' 

            

17 Τπνβξχρηα αληιία 
8"  παξνρήο  Q = 85 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
63 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

18 Τπνβξχρηα αληιία 
8"  παξνρήο  Q = 85 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
190 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 2050,00 2050,00 

19 Τπνβξχρηα αληιία 
8"  παξνρήο  Q = 
100 M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
59 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

20 Τπνβξχρηα αληιία 
8"  παξνρήο  Q = 
100 M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
197 M. 

Α2 42122130-0 ηεκ 1 2150,00 2150,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ 
ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

            

21 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
3 ΖΡ 

Α3 31110000-0 ηεκ 1 200,00 200,00 

22 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
4 ΖΡ 

Α3 31110000-0 ηεκ 1 270,00 270,00 

23 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
5,5 ΖΡ 

Α3 31110000-0 ηεκ 1 340,00 340,00 

24 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
7,5 ΖΡ 

Α3 31110000-0 ηεκ 1 370,00 370,00 

25 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
10 ΖΡ 

Α3 31110000-0 ηεκ 1 470,00 470,00 

26 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
7,5 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 2 830,00 1660,00 

27 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
10 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 2 870,00 1740,00 

28 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
15 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

29 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
20 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 3 1150,00 3450,00 

30 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
25 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 2 1300,00 2600,00 

31 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
30 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 3 1400,00 4200,00 
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32 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
40 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 2 1600,00 3200,00 

33 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
50 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 2000,00 2000,00 

34 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
40 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 2150,00 2150,00 

35 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
50 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 2350,00 2350,00 

36 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
60 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 2 2600,00 5200,00 

37 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
75 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 3100,00 3100,00 

38 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
100 ΖΡ 

Α4 31110000-0 ηεκ 1 3900,00 3900,00 

  ΧΛΖΝΔ - 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 

            

39 σιήλαο 3 κέηξσλ , 
ηχπνπ mannesman 
αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 3'' κε ηελ 
κνχθα 

Α5 44163100-1 ηεκ 150 55,00 8250,00 

40 σιήλαο 3 κέηξσλ , 
ηχπνπ mannesman 
αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 4'' κε ηελ 
κνχθα 

Α6 44163100-1 ηεκ 55 65,00 3575,00 

41 Φιαληδα ζηήξημεο 
ππνβξπρίνπ 
θαηάιιειε γηα 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
είηε 6", είηε 8", είηε 
10" 

Α7 44163100-1 ηεκ 5 35,00 175,00 

42 Μαζηφοδηαηνκήο  3" 
ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 
κε ηελ ζηήιε 
ζηήξημεο.  

Α8 44163100-1 ηεκ 23 25,00 575,00 

43 Μαζηφοδηαηνκήο  4" 
ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 
κε ηελ ζηήιε 
ζηήξημεο.  

Α9 44163100-1 ηεκ 5 35,00 175,00 

44 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 6" 

Α10 44163100-1 ηεκ 2 500,00 1000,00 

45 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 8" 

Α11 44163100-1 ηεκ 2 600,00 1200,00 
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46 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 10" 

Α12 44163100-1 ηεκ 1 700,00 700,00 

47 Κακπχιε πάζν- 
θιαληδα δηαηνκήο 3" 

Α13 44163100-1 ηεκ 5 45,00 225,00 

48 Κακπχιε πάζν- 
θιαληδα δηαηνκήο 4" 

Α14 44163100-1 ηεκ 3 60,00 180,00 

49 Υαιχβδηλε θιάληδα 
ηφξλνπ, νλνκαζηηθή 
δηάκεηξνο   DN 80  
θαηά DIN, θιάζεο 
πίεζεο ΡΝ 16 

Α15 44163100-1 ηεκ 30 10,00 300,00 

50 Υαιχβδηλε θιάληδα 
ηφξλνπ, νλνκαζηηθή 
δηάκεηξνο   DN 100  
θαηά DIN, θιάζεο 
πίεζεο ΡΝ 16 

Α15 44163100-1 ηεκ 10 14,00 140,00 

  ΤΠΖΡΔΗΔ             

51 Δμαγσγή 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
6", είηε 8", είηε 10" 

Α16 51100000-3 κ.κ. 3.000 3,50 10500,00 

52 Σνπνζέηεζε 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ζε 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
6", είηε 8", είηε 10" 

Α17 51100000-3 κ.κ. 3.000 3,50 10500,00 

53 Δξγαζία 
ειεθηξνζπγθφιιεζε
ο ραιπβδνζσιήλα 
κε ραιπβδνζσιήλα 
είηε 
ραιπβδνζσιήλα κε 
θιάληδα , δηαηνκήο 
DN 80 είηε DN 100. 

Α18 45330000-9 ηεκ 15 50,00 750,00 

        

        ΤΝΟΛΟ 97935,00 

        ΦΠΑ 24% 23504,40 

     ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

121439,40 

 
Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ δηαγσληζκνχ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ππνβξχρησλ αληιηψλ 
θαη ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017, γηα ηηο αλάγθεο επηδηφξζσζεο  θαη αλαβάζκηζεο 
ησλ αληιηνζηαζίσλ ζηηο Γ.Δ. ηεο ΓΔΑ  Θηιθίο. 
 

Δλ ζπλερεία ν Γ.  Γηεπζπληήο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο Αβξακίδεο Ζιίαο έζεζε ππφςηλ ηνπ Γ.Π. ηνλ 
νξηζκφ επηηξνπήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. 
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ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΔΛ ΙΝΓΥ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ8/2017πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην 
έηνο 2017»(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  97.935,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2017. 

 

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

 



 

 

8 

 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ 

ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ),ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη νξίδεη Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο εμήο : 

 

Νξίδεη ηελ παξαθάησ επηηξνπή: 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΔΛ ΙΝΓΥ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Θνξθνηίδεο Θσλζηαληίλνο ΞΔ Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 

2 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπώλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθόηεηα 

1 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

3 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ  

 ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017 »    Κειέηε 

Ρερληθήο πεξεζίαο  κε ΑΟ.ΚΔΙ Κ8 /2017. 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ :  97935,00 €  ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α 24% 

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ: 

 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 
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11 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΔΑ  ΘΗΙΘΗΠ  

Ρερληθή πεξεζία 

 

 Θηιθίο ,    … / … /  2017 

Αξηζκ. Ξξση. :…………. 

  

Θέκα :Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ 

δεκόζηνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

“Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 

2017” 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  

 ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017 »    Κειέηε 

Ρερληθήο πεξεζίαο  κε ΑΟ.ΚΔΙ Κ8 /2017. 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ :  97935,00 €  ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α 24% 

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ: 

 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΔΑ  ΘΗΙΘΗΠ  

Ρερληθή πεξεζία 

 

 Θηιθίο ,    10 / 2   /  2017 

Αξηζκ. Ξξση. :…………. 

  

Θέκα :Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ 

δεκόζηνπ  δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

“Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 

2017” 

 

1.  

2. ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

3.  

ΓΖΚΝΠΗΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΔΘΛΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο αλάζεζεο 

 
Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο  δηαθεξχζζεη 

Ζιεθηξνληθφ  αλνηρηφ δεκφζην  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

  γηα ηελ  

“Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017”  

 
 
ΑΟΘΟΝ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο  , πξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ  αλνηρηφ δεκφζην  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ 

θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017, κε  ΑΟ. ΚΔΙ Κ8/2017». 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη Αλαζέησλ Φνξέαο  είλαη ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο. Ρα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ΑΛΑΘΔΡΥΛ ΦΝΟΔΑΠ 

ΓΔΑ  ΘΗΙΘΗΠ 

ΞΝΤΖ 

Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο 

ΓΗΔΘΛΠΖ 

1ν ΣΙΚ Θηιθίο - Μεξφβξπζε,  ΘΗΙΘΗΠ 

ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΝΠ ΘΥΓΗΘΑΠ 

61100 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ  

2341029330 

ΡΖΙΔΝΚΝΗΝΡΞΗΑ (FAX) 

2341029320 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ (e-mail) 

korkotidis@deyak.gr 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 

www.deyak.gr 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ πζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ………./2017 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

mailto:korkotidis@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
http://www.promotheus.gov.gr/
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 
ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr 
 

     

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)”. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2.  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ-ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ  πξνκήζεηα θαη εξγαζία  αληηθαηάζηαζεο ππνβξχρησλ 

αληιηψλ θαη ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017. 

Ο πξνυπνινγηζκφο , νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο πξνκήζεηαο επηζπλάπηνληαη ζηε 

κειέηε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 

Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε  ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 

2017, γηα ηηο αλάγθεο επηδηφξζσζεο  θαη αλαβάζκηζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο φπσο αλαιχνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ κειέηε.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο. 

Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά  γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ δεηείηαη αιιηψο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζε 97935,00  €, πιένλ ΦΠΑ 24%, θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Ζ παξαπάλσ δαπάλε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο έηνπο 2017 κε θσδηθφ 12.00.01(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ) 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο   CPV : 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1, 

51100000-3, 45330000-9. 

 
  

  ΑΡΘΡΟ 3.  ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε: 

1. Σν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 ηεχρνο Α΄) Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  Τπεξεζηψλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

2. ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013». 

3. ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

5. ηνπ Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ 

Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 

Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

6. ηνπ Ν. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

7. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Σν Ν.3463/2006 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

9. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13.07.2010) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Σν Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2007) “Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο”,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016 θαη ηζρχεη. 

11. Σν Ν. 4013/2011 άξζξα 1, 4 θαη 11 (ΦΔΚ 204/Α/15.09.2011) “χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ”,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-5-2013) “Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”. 

13. Σν Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνπαξάγξαθν Σ.20 ηνπ άξζξνπ 1 

“Δθαξκνγή Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ” πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4155/2013 . 

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

15. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» 

16. Σελ ππ'αξηζκ.Π1/2390 (ΦΔΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)”. 

17. Σελ αξηζκφ …. /     -    - 2017  Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ηα 

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε  πίζησζε πνζνχ 97935,00 € ζε βάξνο ηνπ 12.00.01«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 
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2017, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί 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 λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο

1
  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 
θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α)ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β)ζε θξάηνο -κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη  

δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η 

επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο 

λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα (ΔΖΓΖ-Γηαδηαθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr). Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ρνξεγείηαη απφ πηζηνπνηεκέλε πξνο ηνχην αξρή θαη πξέπεη λα είλαη 

ζθιεξήο απνζήθεπζεο, δειαδή δεκηνπξγείηαη κέζσ Αζθαινχο Γηάηαμεο Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (usb token). 

Ο θαηάινγνο ησλ αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ. 

http:/www.eett.gr/openncms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html.  

                                                      

1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο παξέρνληεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηνπνηνχληαη σο εμήο: 

4 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TaxisNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε,  εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλσηέξσ ηκήκα ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ειιεληθφ 

Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ΦΑΠ (VAT Identification Number)  θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλψηεξν Σκήκα 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

6 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ 

απνζηέιινληαο: 

 -είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα IX A γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο  ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

φξνπο ζην θξάηνο –κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη /απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ Μεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

18. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ζπζηήκαηνο ή 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή 

παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

19. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 φζνη εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

1. Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή 

ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ,  β) δσξνδνθία , γ) απάηε , δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο , ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη 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. 

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

πκβνπιίνπ. 

2. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).Σν παξφλ παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο πνπ νθείιεη , είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Σεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

4. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θoξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

5. Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

7.  Έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

8. Έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη'εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο ή δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

9. Έρνπλ επηρεηξήζεη  λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή έρνπλ παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

10. Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

11. Έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπο ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ (άξζξν 75 Ν.4412) 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  αθνξνχλ: 

α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

20. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  απαηηείηαη  απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην δεκνπξαηνχκελν 
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αληηθείκελν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΔΗ 

α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο  

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζπλφκελε πξνο ηε  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε  δχν (2%) επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  ρσξίο ΦΠΑ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο πκκεηνρήο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1958,70  €. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο  πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

  ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ 

παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

Α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

Β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο  επ΄απησλ θαη 

Γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35  & 36 ηνπ 

Ν.4129/2013(Α΄52) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

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

νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Ζ 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». 

Ζ 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. 

 

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο 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.  Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 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. 
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Ζ 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

1. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε, είλαη ηα αθφινπζα: 

(α) Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(β) Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)  

(γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο  

(δ) Σν ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο  

(ε) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

(ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία) 

  

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή έξρεηαη ζε αζπκθσλία ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Τπεξεζίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ 

ηηκήκαηνο ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο λα θαιχςεη ηηο αζπκθσλίεο απηέο. 

 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ζα δηαηίζεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο - 

Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  θαη fax: 2341029320 

ή ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο www.deyak.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr, 

ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

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. 

ε πεξίπησζε  πνπ δεηεζνχλ  απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε 

ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο  …../……../2017    θαη 

ψξα 15.00 κ.κ. , απηέο παξέρνληαη κέρξη ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ήηνη  κέρξη ηηο  …../……./2017 θαη ψξα 15.00 κ.κ. 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

Αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλήζεσλ, ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο.  Σα αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη 

δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

http://www.deyak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 

Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” 

ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα (έληππα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα,  ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΠΡΟΦΟΡΔ- ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/13, ηεο Τ.Α. Π1/2390/16-10-

2013,  θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά 

ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3. Ζ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)  κήλεο. 

5. Τπνβνιή πξνζθνξψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο γηα ην 

δηαγσληζκφ δελ είλαη απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία 

απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο 

ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

6. Κάζε δηαγσληδφκελνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 

7. Οηθνλνκηθνί φξνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ δε γίλνληαη δεθηνί. 

8. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

9. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10. Πξνζθνξέο ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

11. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

12. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε 

απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

13. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, 

νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. 

14. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο 

εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 

πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπησλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ 

ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο  
ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα κελψλ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 30 % εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα 
απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην 
πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα κελψλ,  θαη έρεη 
ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 30% θαη έρεη θαιπθζεί θαη απηφ, ηφηε νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, αλεμαξηήησο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί δσδεθάκελν. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο 
κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο γηα άιινπο ηξείο κήλεο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΑΣΑΡΣΗΖ  ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013, ζηελ 

Π1/2390/2013,θαη ηνλ Ν.4412/2016. 

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο –Σερληθή πξνζθνξά» ζην νπνίν ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 

ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα ζην θάθειν απηφ ππνβάιινληαη: 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη απαηηείηαη απφ ηελ 

κειέηε,  ζε αξρείν .pdf ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α Π1/2390/2013. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απ΄απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ ειεθηξνληθψλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πξνζθνξψλ . Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ 

(πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο –αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) κε δηαβηβαζηηθφ 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ  «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –

Σερληθή πξνζθνξά»  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ  πξνζθνξά θαη απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή εληφο ηεο αλσηέξνπ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί 

/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ 

ππνγξαθή. 

Δλδεηθηηθά ηέηνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο 

αξρέο ή άιινπο θνξείο.  

Σα δεκφζηα έγγξαθα κπνξνχλ λα είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ελψ ηα ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ 

λα είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα (ζε πεξίπησζε μελφγισζζσλ) θαη ζεσξεζεί απφ δηθεγφξν ή αξκφδηα δεκφζηα αξρή (άξζξν 1 ηνπ 

Ν.4250/2014). 

 

Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε  κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο, ζε αξρείν .pdf  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 

4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α Π1/2390/2013. 

Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο.  
 
Ζ αλαγξαθή ηηκήο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ. 

 

Β. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»  

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (πξνκεζεπηή). 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα 

ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα 

επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλε. 
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 Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο 

Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη 

ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηνληαη.  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ -ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

 Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά  

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδνο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ     

   Πξέπεη  λα  θαηαηεζνχλ  ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα θάησζη  δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 

1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  δχν (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ  έληεθα κήλεο  (11). 

2) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 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 δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ θαη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
  
Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
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 Ηνπιίνπ 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 Ηνπλίνπ 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,  
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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. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
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. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
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 ιφγνη απνθιεηζκνχ 
Γελ απαηηείηαη 
 
Μέξνο ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ)  
Δλφηεηα 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).  
 
Δλφηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
Γελ απαηηείηαη. 
 
Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
Γελ απαηηείηαη. 
 
Δλφηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Γελ απαηηείηαη. 
 
Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ  
Γελ απαηηείηαη. 
 

 3) απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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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 ΓΔΜΖ  

4) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ 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. 

5) Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη:  

1) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. Μ7/2017  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 δέθα (10) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 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 θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα.  

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.  

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη , λα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ηα παξαθάησ: 

1. Γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηληζψλ, ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία αληιηψλ, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πιηθά θαηαζθεπήο, νη θακπχιεο ιεηηνπξγίαο γηα 

θάζε ζεηξά αληιηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ 

(ISO, CE θ.ι.π.) 
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2. Γηα ηνπο ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία θηλεηήξσλ, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη, ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,   ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ν θαηαζθεπαζηήο, ε ρψξα 

πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ISO, CE θ.ι.π.) 

3. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο γηα ηηο αληιίεο θαη ηνπο θηλεηήξεο, φπνπ γηα θάζε πιηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 

αλαγξάθεηαη  ε πξνζθεξφκελε κάξθα θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη 
κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ζ αλαγξαθή ηηκήο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

2. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε Δπξψ (€) θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο 

κπνξεί λα γίλεη κέρξη 2 δεθαδηθά ςεθία ελψ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ αξηζκεηηθήο θαη νιφγξαθεο ηηκήο 

ζα ιακβάλεηαη ε νιφγξαθε ηηκή. 

3. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ππεξηζρχεη ε ηηκή 

κνλάδαο πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. Ζ κε αλαγξαθή ηεο νιφγξαθεο ηηκήο κνλάδαο επηθέξεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

5. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζηαζεξέο θαζ‟νιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

7. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε 

απηψλ. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο επηβαξχλεηαη κε φια ηα 

έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Γελ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ  πνπ δελ έγηλαλ δεθηνί 

κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππνθαθέινπ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά). Δθφζνλ δελ 

ππνβιεζεί έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

 

Ο ηξφπνο ππνβνιήο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλαιχεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
(αλαξηψληαη θαη  πξνζθνκίδνληαη κφλν απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν) 

Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ έπεηηα απφ ηελ απφθαζε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

1.Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
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πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζε κνξθή pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηα πξσηφηππα, ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε , απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑΚ, κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Απφ ην πξσηφθνιιν ,ν 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ . Τπεχζπλεο 

δειψζεηο ή άιια έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο, δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηδνληαη θαη ζε 

έληππε κνξθή. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο , ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε είλαη ηα εμήο: 

Α) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή  νπνηνδήπνηε άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν  , πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη  

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην 

εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο γηα εξγνδφηεο θαη 

εξγαδφκελνπο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ  εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016 ήηνη : 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο , παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ , θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.   

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε 

απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα , ελψ σο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα, ηζρχνπλ  εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ:  

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

δηαρεηξηζηέο, 

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

πκβνπιίνπ. 

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηειεπηαίσλ έμη κελψλ,  φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ 

ηειεί ππφ πηψρεπζε ή  εθθαζάξηζε 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 
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βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ.  

πγθεθξηκέλα: 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

εθθαζάξηζε  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. 

2.Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο   ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο απηφλ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013, ζηελ 

Π1/2390/2013,θαη ηνλ Ν.4412/2016, θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην 

φξγαλν αμηνιφγεζεο πνπ εθδίδεη λέν πξαθηηθφ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη 

πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 

πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο  θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

4.Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  

5.Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δειαδή  ζηηο  …./ …../ 2017 θαη ψξα:10:00 π.κ , κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο  Αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». 

Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ  

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζηεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Α‟  ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ) 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 

1. Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππφ)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

2. Ζ αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε 

κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ΔΓΓ απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ 

έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.  

3. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο θαη 

πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο – ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα – θαη ζηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ, 

πξνβαίλεη ζε αληηπαξαβνιή ησλ ειεθηξνληθά θαηαηεζεηκέλσλ κε ηα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί. 

ε πεξίπησζε κε ηαχηηζεο ησλ δχν, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

4. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΔΓΓ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα 
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εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί 

λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά 

πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο 

νξίδνληαη. 

5. Καηφπηλ, ε ΔΓΓ εηζεγείηαη / γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην Γ.. 

ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο  γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

 

Β‟  ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο    

1. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ηα αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ 

άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή 

παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε κέξηκλα ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

2. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν 

απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

3. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΓΓ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο «ρακειφηεξε πξνζθνξά». Ζ ΔΓΓ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 

πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη  επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ , ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην 

Γ. ηεο  Αλαζέηνπζαο  Αξρήο  γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 

4. ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απνθάζεηο  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη νπνίεο 

θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 
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Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη (2) δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππεβιήζεζαλ. 

 Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε νπνία : 

- πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» 

- ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»,  φπνπ γλσκνδνηεί γηα ηελ 

νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ   «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΚ εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα  απηήλ, λα καηαηψζεη ή λα 

επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 

ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016 ή β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

105 ηνπ λ.4412/2016. 

 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ιφγσ παξάηππεο 

δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

106 ηνπ λ.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ 

επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, 

παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
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ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ λ.4412/2016, 

εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ ΓΔΤΑΚ  θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο 

κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε ΓΔΤΑΚ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη 

κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή απηά πνπ κε ππεχζπλε δήισζε δεζκεχζεθε λα πξνζθνκίζεη 

εθφζνλ αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

γ) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 

4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη  

δ) θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 105, παξ.3 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε ΓΔΤΑΚ    πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 

ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

ΓΔΤΑΚ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη , ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 106. 

2. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο,  θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αληίζεηνπο φξνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

- Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε , θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο 

- Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο 

- Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 
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-  Σε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο 

- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 

- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

- Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

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

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 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 Τπεχζπλεο 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. 

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

ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5  θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 12  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.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΝΣΑΔΗ –ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. Δλζηάζεηο θαηαηίζεληαη κφλν ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
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λνκνζεζία, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, ην 

νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

2. ε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα. 

3. ε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

4. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 Ν.4412/216 , εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ χςνπο εμαθνζίσλ (600)  επξψ. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. 

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

7.Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

     

ΑΡΘΡΟ 20. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο , πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηε δηαθήξπμε , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη , ε ΓΔΤΑΚ  κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο,  λα απεπζχλεη έγγξαθν 

εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη λα δεηήζεη παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη'αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε αξρηθά 

δηάξθεηα ηζρχνο θαη αληίζηνηρα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε 

(5) ην πνιχ εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
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αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θoξείο. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Χ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΘΔΠΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ 

ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ αλαγξαθή 

ηεο ηηκήο ζε επξψ, ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΠΛΖΡΧΜΖ 

 Παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κε βάζε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία : 

1. Σε ζχκβαζε 

2. Σελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ. 

 Σξφπνο πιεξσκήο 

  Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη σο εμήο :  

 Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθψλ είηε εξγαζηψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη ην 

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

 ην ηηκνιφγην  ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηεο ππεξεζίαο, ε δηεχζπλζε απνζηνιήο, ε παξαδνζείζα πνζφηεηα θαη ε 

ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε. Δάλ ην ηηκνιφγην είλαη ζπλνιηθφ, ζα επηζπλάπηνληαη ηα δειηία απνζηνιήο. 

 Σνλ Αλάδνρν βαξχλεη ε ηζρχνπζα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ θαζαξή 

αμία ησλ παξαζηαηηθψλ.  

 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππεξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξχμεσο απηήο ηα ινηπά έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ αξρηθνχ θαη 

ελδερφκελα επαλαιεπηηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε νξηζηηθά  ε ππεξεζία. Ο 

αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο σο θαη ηε δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο.  

 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο , ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα 

θαζπζηέξεζεο : 

• 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ. 

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία πιηθψλ. 

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 

είθνζη (20) 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. 

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

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

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ 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 15.000,00 €, 

ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ , ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη , θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θξαηήζεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ , θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

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

ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 23.  ΠΟΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΧΝ  – ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαζψο 

επίζεο θαη πιηθά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί  ε δεηνχκελε δηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή ηνπο ζα 

πξνθχπηεη κε ηνλ ηχπν ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο ζεσξψληαο φηη ε ηηκή κεηαβάιιεηαη γξακκηθά. 

Έζησ Υ1 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ1 πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Έζησ Υ2 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ2 πνπ έρεη πξνππνινγηζηεί. 

Έζησ Υ3 ε ηηκή δεηνχκελεο αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ3 πνπ δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Καη φηη Ζ1< Ζ3 < Ζ2 

Ζ ηηκή ηεο αληιίαο Υ3 ζα είλαη Υ3 = Υ1 +[ ( Υ2-Υ1) x (Ζ3-Ζ1) ] / ( Ζ2 – Ζ1). 

Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ , ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο. 
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Ζ πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί (αχμεζε ή κείσζε) ειεχζεξα ζε ζρέζε κε απηή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη  κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ κεηαθνξά βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη  κε εηδηθφ φρεκα κε γεξαλφ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 24.   ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. 

Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ  ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο.  Ο πξνκεζεπηήο κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξέπεη ζε κία 

εκεξνινγηαθή εκέξα λα παξαδίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ δεηείηαη απφ ηελ ππεξεζία, είηε απηή αθνξά πιηθά είηε αθνξά 

ηελ πξνζθφκηζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο κε ην θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα ηελ εμαγσγή είηε ηελ ηνπνζέηεζε αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη είηε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είηε ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα θαη 

δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεη κε θνξηεγφ πνπ θέξεη γεξαλφ απηνθνξηψζεσο θαη 

ηα έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα παξάδνζε πιηθψλ θαη θαζπζηεξήζεη 

πέξαλ ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο  εκέξαο,  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα ησλ 

παξαγγειζέλησλ πιηθψλ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ  άιινλ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά 

ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα ηζρχζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη πέξα ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο 

εκέξαο ζηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ κε γεξαλνθφξν φρεκα γηα ηηο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άιιν ζπλεξγείν θαη ε δηαθνξά ηηκήο πνπ 

ζα πξνθχςεη επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 25.  ΓΝΧΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 

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

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , ησλ γεσηξήζεσλ 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 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ζ ππεξεζία ππνρξενχηαη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (εκεξνκελία θαη ψξα) θαηά ηνλ νπνίν ζα γίλεη θνηλή επίζθεςε 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθφ αίηεκα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Δπηπιένλ ε ππεξεζία ζα δηαζέζεη ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπλνδεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πξνο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ, αλαθέξεηαη φηη  ηα αληιηνζηάζηα 

θαη νη δεμακελέο βξίζθνληαη γεληθά  ζε ζεκεία φπνπ δελ ππάξρνπλ αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη, αιιά ρσκαηφδξνκνη  

κε ιάζπεο θαη ιαθθνχβεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ΓΔ Κξνπζζψλ ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.  Ο αλάδνρνο ηεο 
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πξνκήζεηαο, γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ζα πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα  κε θίλεζε θαη 

ζηνπο ηέζζεξεηο ηξνρνχο (4Υ4). 

 

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

ηπρφλ δαπαλψλ πνπ ζα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26:     ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη 

λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα αξρή. 

2. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, 

ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο 

πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, 

ππνρξενχηαη, ν Αλάδνρνο κφλνο πξνο απνθαηάζηαζήο ηεο. 

4. Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία ( ζε ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ), γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο 

Τπεξεζίαο. Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. 

3. Θα δεκνζηεπζεί άπαμ ζην ΦΔΚ (ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο). 

4. Θα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

5. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

6. Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

7. Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

8. Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο  ζα  δεκνζηεπζεί: 

 ε δχν νηθνλνκηθέο ή δεκνπξαζηψλ εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο. 

 ε δχν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

 ε κηα εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
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ΑΡΘΡΟ 28. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 “Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο”,  

ηνπ Ν. 3852/2010 “Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” , ηνπ Ν. 4412/2016 “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ-πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ” θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηνπ Αλαδφρνπ , ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή 

γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή , ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα , ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ 

ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ έρεη αλαθεξζεί 

ζε θάπνην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , ιακβάλνληαη ππφςε φια φζα πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

εηδηθφηεξα ζην Ν. 4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-48/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 2ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-49/9-3-2017. 
 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :«Απνθαηαζηάζεηο αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. 

Θηιθίο θαη Θξνπζίσλ»: – ΘΑ: 11.02.02.03, πξνϋπνινγηζκνύ: 59.000,00 € πιένλ 
Φ.Ξ.Α. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π.  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. Θηιθίο θαη Θξνπζίσλ» 

πνπ έρεη σο εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 23 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής, ιόγω 
θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Παραγηού Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
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2. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε Ποιηηηθό Μεταληθό Τ.Ε. ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς  

3. Γηοβαλούδε Φρήζηο, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Κορθοηίδε 
Κωλ/λο, Ηιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΧΝ 

 
Προϋπολογισμού 59.000,00 Δυρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   ΜΠΑΝΣΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 26229    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ  ΣΑΞΖ:1
ε
  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο 

 Δγγχεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο απφ ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Βέξνηαο) κε 
αξηζκφ 40539 θαη πνζφ 1.180,00 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε ηαπηφηεηα  (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο) 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μπαληή Μηραήι φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ 
άξζξνπ 22 Α ηεο δηαθήξπμεο, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ 
θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β ηεο δηαθήξπμεο θαη γ) δελ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/2005(Α’ 30) 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μπαληή Μηραήι φηη ηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ.4412/2016 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μπαληή Μηραήι φηη δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη 
ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν 
πνηφηεηαο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μπαληή Μηραήι φηη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

 
FAX: 2331503512 
 

2
ε
   ΑΛΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  15064      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, απφ ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεο/λίθεο) κε 
αξηζκφ 557372 θαη πνζνχ 1.180,00 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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FAX: 2310233027 
 
 

3
ε
   ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  26975     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, απφ ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & 
ΓΑΝΔΗΧΝ  (Γξαθείν Παξ/θψλ 141-Κηιθίο) κε αξηζκφ 171 θαη πνζνχ 1.180,00€ 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε ηαπηφηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο) 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
 

FAX: 2341029295 
 
 

4
ε
   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΧΝ-ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  24647     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, απφ ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Βέξνηαο) κε 
αξηζκφ 40546 θαη πνζνχ 1.180,00€ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκψληα-Γεσξγίνπ φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412-2016, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75,76 θαη 77 ηνπ Ν.4412-2016  

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε ηαπηφηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο) 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

Fax: 2341026148 

 
 

5
ε
   ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Α.Σ.Δ.  

Ζ πξνζθνξά θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν κε αξηζκφ 465/22-02-2017 

 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Πξαθηηθφ Γ.. Αξ.44/20-02-2017 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Παπαπνζηφιε Απφζηνινπ 

 Πξαθηηθφ Νν 1/11-05-2015 

 χζηαζε  αλψλπκεο εηαηξίαο κε αξηζκφ 2981/07-05-2015 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, απφ ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκφ 557339 θαη πνζφ 1.180,00€ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Fax: 2310302515 
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Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία 
«ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Α.Σ.Δ.» δελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο (εξγνιεπηηθφ 
πηπρίν). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 ν αξηζκφο πηπρίνπ είλαη 29684, 
θαηεγνξία ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ, ηάμε 2ε, επνκέλσο δελ γίλεηαη δεθηή ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1 ζεκείν γ, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα αξρίδνληαο απφ ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΜΠΑΝΣΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

46% 

2 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΧΝ-ΓΔΧΡΓΗΟ 

33% 

3 
ΑΛΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 

31% 

4 
ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

31% 

5 
ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Α.Σ.Δ. 

14% 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο  ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΜΠΑΝΣΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ»  κε κέζε 
ηεθκαξηή έθπησζε 46% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. 
Θηιθίο θαη Θξνπζίσλ».  

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν :«Απνθαηάζηαζε 
αζθάιηνπ ζηηο Γ.Δ. Θηιθίο θαη Θξνπζίσλ» [Αξ. κειέηεο Κ2/2017 πξνυπνινγηζκνχ 
59.000,00  € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 11.02.02.03] ζηελ επιχείρηςη «ΚΞΑΛΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ΡΝ 

ΑΘΑΛΑΠΗΝ», Ξνιηηηθφ Κεραληθφ  Δ.Γ.Δ.,  κε Α.Κ. Κ.Δ.Δ.Ξ.: 26229,  Α.Φ.Κ. : 

072704041,  Γ.Ν.. : Βέξνηαο,  Γηεχζπλζε : Θνληηζεο 5, Βέξνηα, Ρ.Θ. 59131, κε κέζε 
ηεθκαξηή έθπησζε 46% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.03 (ΑΞΝΘΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΠΗΥΛ)  

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:  4-49/9-3-2017. 
 

 

ΘΔΚΑ 3Ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 50/9-3-2017   

Απόθαζε επί ηεο ελζηάζεσο ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθά εξγαζηήξηα Αζελώλ Α.Δ» πνπ 
αθνξά ην 1ν πξαθηηθό ηεο Δ.Γ. γηα ηελ ππεξεζία : «ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΝΠ & 

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ / ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ & 
ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΈΡΝΠ 2017». 

  Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ 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 ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ ππ΄αξ. πξση.573/6-3-2017 έλζηαζε 

ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθά Δξγαζηήξηα Γνθηκψλ ΑΔ» επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ είρε 
ππνβάιεη ε εηαηξία «Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ» ρσξίο λα έρεη ιάβεη αληίγξαθα απηψλ θαη 

ελ ζπλερεία θαηέζεζε ηελ ππ΄ αξ. πξση. 588/6-3-2017 ζπκπιεξσκαηηθή έλζηαζή ζηελ 
νπνία ππνζηεξίδεη φηη ηα έγγξαθα πνπ πξνζθφκηζε ε εηαηξία «Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ», 
δελ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ'φςηλ επεηδή δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο κνλνγξαθέο ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
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Δλ ζπλερεία ηέζεθε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ 
ηεο ππεξεζίαο χζηεξα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο 

ππεχζπλνπ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, Πηακαηίνπ Θαληαξηδή, δηθεγφξνπ πνπ έρεη 
σο εμήο: 
 
 
 
 
 

ΞΟΝΠ: Γ.Π. ΓΔΑ ΘΗΙΗΠ 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΆΟΘΟΝ 221                            
(παξάγξαθνο 11 ζεκείν α). 

 

Δπί ελζηάζεσο ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθά εξγαζηήξηα Αζελώλ Α.Δ» πνπ αθνξά ην 
1ν πξαθηηθό ηεο Δ.Γ. γηα ηελ ππεξεζία : «ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΝΠ & 

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ / ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ & 
ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΈΡΝΠ 2017». 

Ζ επηηξνπή κεηά απφ ζπιινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο ζπλεδξίαζε ηελ 7-3-2017 θαη εμέιεμε σο πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ησλ Θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ. Πηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή κεηέβεθε 
ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Θηιθίο γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ επί ηνπ ζέκαηνο απφ 

ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ επηθνξηηζκέλν κε ζέκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 
Γήκνπ Θηιθίο, θ. Πηακάηε Θαληαξηδή. Κεηά απφ ζπιινγηθή ζπδήηεζε ε επηηξνπή ζπλέηαμε 

ηελ παξαθάησ εηζήγε γηα 'έληαμε ζην Γ.Π. ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ 

Ζ εηαηξία “Αλαιπηηθά Δξγαζηήξηα Γνθηκψλ ΑΔ” θαηέζεζε ηελ ππ΄αξ. πξση.573/6-3-2017 
έλζηαζή ηεο πξνηείλνληαο δχν ιφγνπο, πνπ ππεβιήζε ρσξίο λα έρεη ιάβεη αληίγξαθα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ είρε ππνβάιεη ε εηαηξία “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ”, φηαλ δε 
αξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα έιαβε αληίγξαθα, θαηέζεζε ζπκπιεξσκαηηθψο ηελ ππ΄ αξ. πξση. 

588/6-3-2017 έλζηαζή ηεο πξνηείλνληαο επηπξνζζέησο θαη ηξίην ιφγν, νη νπνίνη ζα πξέπεη 
λα εμεηαζζνχλ καδί σο κία εληαία έλζηαζε.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο θαηαβιήζεθε ην λφκηκν αλαινγηθφ παξάβνιν πνζνχ 
587,00 επξψ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην θαηαηεζέλ ππ΄αξ.878/02-02-2017 ζεηξά Θ' 0618134 
δηπιφηππν είζπξαμεο ηχπνπ Α' ηεο Β΄ΓΝ Αζελψλ, νπφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί 

πεξαηηέξσ θαζψο αζθήζεθε εκπξνζέζκσο, εληφο πελζεκέξνπ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηνπ 
ππ΄αξ.1/2017 πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ζηελ 1-3-2017, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο 
δηαθήξπμεο.  

Α'. Ζ εληζηακέλε ππνζηεξίδεη κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο έλζηαζήο ηεο φηη δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηελ πξνζσξηλή κεηνδφηξηα εηαηξία “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ” 
φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε έγγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα δελ πξνζθνκίζηεθαλ: 

1)βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 
φηη απηφ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαζαξφηεηαο πνπ ηίζεληαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 

901:2007 σο ρεκηθνχ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζηελ επεμεξγαζία λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 
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2)βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο γηα ηελ απνιχκαλζε λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο. 

3)Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 
(TDS) 

4)πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο 
εηαηξίαο παξαγσγήο. 

5)θχιιν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνχ (MSDS) ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο. 

Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ηεο εηαηξίαο “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ”, είραλ θαηαηεζεί φια ηα έγγξαθα, 
απφ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, φπσο απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 
24.3 ηεο δηαθήξπμεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Δηδηθφηεξα, είραλ πξνζθνκηζηεί αληηζηνίρσο γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ αηηηάζεηο 
ηεο εληζηακέλεο: 

1)Ζ απφ 1-4-2016 βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ΘΑΞΑΣΖΚ ΑΒΔΔ, ζηελ 
νπνία βεβαηψλεηαη φηη “νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο καο ππνρισξηψδεο λάηξην είλαη 
ζχκθσλεο κε ην πξφηππν EΙΝΡ ΔΛ 901:2007, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηά 

ηνπ ζηελ επεμεξγαζία λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε”. 

2)Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο γηα ηελ απνιχκαλζε λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο απνδεηθλχεηαη απφ ην θαηαηεζέλ “Ρερληθφ 

θπιιάδην ηεο ΘΑΞΑΣΖΚ ΑΒΔΔ” κε ηα ζπλεκκέλα MSDS.  

3)Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο 
λαηξίνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξνζθνκηζζέλ “Ρερληθφ θχιιν νδεγηψλ” ηεο ΘΑΞΑΣΖΚ 

ΑΒΔΔ 

4)Έρεη θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ην απαηηνπκελν πηζηνπνηεηηθφ ISO 
9001:2008 γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο ΘΑΞΑΣΖΚ ΑΒΔΔ 

“παξαγσγή θαη εκπνξία ρεκηθψλ πξντφλησλ” κε ηζρχ κέρξη 17-10-2018.  

5)Έρεη θαηαηεζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ην ππ΄ αξ. έθδνζεο 1 
Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηεο ΘΑΞΑΣΖΚ ΑΒΔΔ κε εκεξνκελία 25-2-2015 θαη ε 
ππ΄αξ. πξση.2700/19-1-2015, Θσδ.πξάμεο:00914 Απφθαζε ΔΝΦ γηα θπθινθνξία ηνπ 

απνιπκαληηθνχ πξντφληνο ΘΑΞΑΣΖΚ ππνρισξηψδεο Λάηξην. 

Βάζεη ησλ εηδηθώο πξνεθηεζέλησλ, ν πξώηνο ιόγνο έλζηαζεο ηπγράλεη 
εληειώο αβάζηκνο θαη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

Β'. Αθνινχζσο, ε εληζηακέλε ππνζηεξίδεη κε ην δεχηεξν ιφγν ηεο έλζηαζήο ηεο, φηη 
δελ πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηελ πξνζσξηλή κεηνδφηξηα εηαηξία “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & 
Ππλ” έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη “νη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΘΑ 2600/01”, φπσο 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.4 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.  

Ζ εηαηξία “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ” πξνζθφκηζε ην ππ΄αξ. 878/8-7-2013 
πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ΔΠΓ ΑΔ κε ηζρχ κέρξη 07-07-2017, απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

νπνίνπ απνδεηθλχεηαη φηη ην εξγαζηήξην “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο” είλαη ηθαλφ ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO/IEC 17025:2005 λα δηελεξγεί δνθηκέο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν Δπίζεκν Ξεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο. Απφ ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζπλεκκέλνπ παξαξηήκαηνο F1/3 ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 
πξνθχπηεη φηη απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

Δπνκέλσο, απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζηεπζεο θαη ην 
ζπλεκκέλν παξάξηεκα F1/3, πιεξνχηαη ε παξαπάλσ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο 
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δηαθήξπμεο γηα δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηθαλφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαηά ην 
πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ ISO/IEC 17025:2005.  

Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ εηδηθώο εθηεζέλησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη 
όηη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο έλζηαζεο. 

 

Γ'. Ρέινο, ε εληζηακέλε κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ηξίην ιφγν έλζηαζεο, ππνζηεξίδεη 
φηη ηα έγγξαθα πνπ πξνζθφκηζε ε εηαηξία “Ξέηξνο Αλδξνπιάθεο & Ππλ”, δελ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ'φςηλ επεηδή δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο κνλνγξαθέο ησλ κειψλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηνηρείν πνπ ζα ηα θαζηζηνχζε έγθπξα φηη θαηαηέζεθαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, πξνηείλεη δε ε εληζηακέλε φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 
κε θαηαηεζέληα εθφζνλ απνπζηάδεη ε βεβαίσζε παξνπζίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο κνλνγξαθέο ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο. 

Πην άξζξν 99 Λ.4412/2016 πεξί “Απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ” θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 1 πεξίπη.α' νξίδεηαη “α) Ρν αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εκέξα θαη ψξα, 
απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο. Νη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά 
θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, ζην νπνίν 

εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε 
ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο «ν έιεγρνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο», θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ απαηηνχλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη από 

ηα κέιε ηνπ σο άλσ νξγάλνπ. Πηελ πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ...."  

Πε θαλέλα ζεκείν ηεο παξαπάλσ εθαξκνζηέαο λνκηθήο δηάηαμεο, δελ θαζνξίδεηαη ε 
επηθαινχκελε απφ ηελ εληζηακέλε ππνρξέσζε κνλνγξαθήο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη κάιηζηα απφ φια ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ-επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ, αιιά επηβάιιεηαη κνλνγξαθή ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο κόλν ζηνπο 

θαθέινπο. 

Δμ αληηδηαζηνιήο, ζηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
100 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πνπ αθνξά “Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη 
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ”, ήηνη πεξίπησζε δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληζκφ, νξίδεηαη: “2.Ρα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ή ζην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, φηαλ νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο δελ δηελεξγνχληαη κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν, έρνπλ σο εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη δε 
θαη ζθξαγίδνληαη από ην αξκόδην όξγαλν όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θύιιν.  

Δάλ ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ζα ην φξηδε ξεηψο.  

Άιισζηε ζην απφ 16-2-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο δελ αλαθέξεηαη θάηη 
δηαθνξεηηθφ, αιιά πεξηγξάθεηαη ζαθψο θαη ξεηψο ζηε ζειίδα 1: “παξαιήθζεθαλ νη 
θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην 
θάθειν (ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), 
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κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη ειέγρζεθε..........” ρσξίο επνκέλσο λα βεβαηψλεηαη 
ζην πξαθηηθφ θάηη δηαθνξεηηθφ απ΄φ,ηη ζπλέβε, δεδνκέλνπ φηη πξάγκαηη κνλνγξάθεθαλ, 

απφ έλα κέινο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Γελ πεξηγξάθεηαη φηη κνλνγξάθεθαλ απφ 
φια ηα κέιε ή απφ ην φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξαξαιιήισο ζηε ζειίδα 5 

ηνπ πξαθηηθνχ αλαθέξεηαη “ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο προσφορές, 
κνλνγξάθεθαλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ......”. Π΄απηφ ην ζεκείν 

αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ηέζεθαλ ηξεηο κνλνγξαθέο ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, γεγνλφο 
πνπ δελ ακθηζβεηεί ε εληζηακέλε.  

Δθφζνλ ζηηο αλσηέξσ εθαξκνζηέεο εηδηθέο δηαηάμεηο δελ νξίδεηαη φηη απαηηνχληαη 
κνλνγξαθέο ζηα έγγξαθα, κάιηζηα δε ηνπ νξγάλνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 
φισλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ελψ απαηηείηαη κνλνγξαθή κφλν ζηνπο θαθέινπο, θαηά 
ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη θακκία κνλνγξαθή ζηα πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ψζηε λα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θαηαηεζέληα. Ζ κνλνγξαθή απφ έλα κέινο 

ηεο επηηξνπήο ζε φια ηα έγγξαθα φισλ ησλ ππνςεθίσλ, εηέζε εθ ηνπ πεξηζζνχ, ρσξίο 

ξεηή λνκνζεηηθή επηηαγή επί πνηλή αθπξφηεηνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πθίζηαηαη ε 
βεβαίσζε παξνπζίαο ησλ εγγξάθσλ θαηά ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα κελ ιεθζνχλ ππ'φςηλ ηα έγγξαθα φισλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εληζηακέλεο εηαηξίαο. 

    Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο έλζηαζεο αθελόο είλαη αβάζηκνο 
ζηελ νπζία ηνπ θαζώο ππάξρεη έζησ κία κνλνγξαθή ζηα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο 

έλζηαζεο δελ βαζίδεηαη ζε λνκηθή δηάηαμε θαη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί.  

 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθά Δξγαζηήξηα Γνθηκψλ ΑΔ». 

 

 Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 Απνθαζίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ ππ΄αξ.878/02-02-2017 ζεηξά Θ' 0618134 

δηπιφηππν είζπξαμεο ηχπνπ Α' ηεο Β΄ΓΝ Αζελψλ, ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  50/9-3-2017 

 

ΘΔΚΑ 4ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-51/9-3-2017. 
 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη 

πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2017» – ΘΑ: 64.00, 
64.08.01 θαη 62.07.01.01  πξνϋπνινγηζκνύ:  59.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  
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Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π.  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-

ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2017», πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 21 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4. Κσρηαδίδε Μηταήι, ΠΕ Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε 
αλαπιερώηρηα ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ 
Κηιθίς 

5. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρα, ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε 
αλαπιερωηή ηολ Ξαθοσζηόποσιο Γεώργηο ΔΕ Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

6. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΕ Οηθολοκοιογο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε 
Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ & ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017» 
Προϋπολογισμού 59.000,00 Δυρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ: 54876   ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:59232804000  

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 439/21-02-2017 θαη ψξα: 09:27 

    Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Ζ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ νκάδα ησλ ΛΗΠΑNTΗΚΧΝ) 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη έρεη ιάβεη πιήξε 
γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη ε πξνζθνξά 
ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 
 Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ALPHA BANK (Καη/κα Δγλαηίαο 0701) κε αξηζκφ GRZ102548, πνζνχ 

1.180,00€ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη ππνβάιιεη 
πξνζθνξά θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ΟΜΑΓΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ κε ηελ αλάινγε εγγπεηηθή επηζηνιή 

 χζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο κε αξηζκφ 6565/29-09-2009 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 10814/14-10-2014 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 13591/23-11-2009 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 6992/07-07-2014 
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 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ 
ζχλζεζεο ησλ κειψλ Γ.. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε 
αξ.πξ.:315560.446148 θαη εκ/λία 09-01-2017 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ αλψλπκεο εηαηξίαο απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:1189/06-02-2013 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:4923/26-09-2014 

 Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο 
κε αξ.πξ.:315560.446151 θαη εκ/λία 09-01-2017 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ κε αξ.πξ.:18662/01-07-2014 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ κε αξ.πξ.:26034/24-09-2014 

 Ακηγέο Πηζηνπνηεηηθφ Ηζηνξηθφηεηαο απφ ην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο κε 
αξ.πξ.:315560.446149 θαη εκ/λία 09-01-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο κε 
αξ.πξ.:315560.446150 θαη εκ/λία 10-01-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη 1)νχηε νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ηεο Α.Δ. νχηε ηα κέιε ηνπ Γ.. εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία, δ) δελ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηεο εηαηξίαο, 2) ε εηαηξία κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο α) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, β) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ, γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δ) 
δελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
ε) δελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζη) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο, δ) δελ έρεη θξηζεί έλνρε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα 
επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, η) ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θ) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο θαη δελ έρεη αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, Γ) δελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηεο πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, Γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο 
θαη ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ, Σ) ε πξνζθνξά ηθαλνπνηεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο φπσο 
νξίδνληα απφ ηελ δηαθήξπμε 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Κσλ/λνπ φηη 1)νχηε νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ηεο Α.Δ. νχηε ηα κέιε ηνπ Γ.. εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία, δ) δελ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηεο εηαηξίαο, 2) ε εηαηξία κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο α) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, β) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ, γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δ) 
δελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
ε) δελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζη) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο, δ) δελ έρεη θξηζεί έλνρε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα 
επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, η) ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θ) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο θαη δελ έρεη αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, Γ) δελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηεο πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, Γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο 
θαη ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ, Σ) ε πξνζθνξά ηθαλνπνηεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο φπσο 
νξίδνληα απφ ηελ δηαθήξπμε 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μαξθάηε Δπζπκίνπ, κέινπο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο φηη 1)νχηε νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ηεο Α.Δ. νχηε ηα κέιε ηνπ Γ.. εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία, δ) δελ εθδφζεθε 



 

 

51 

 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηεο εηαηξίαο, 2) ε εηαηξία κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο α) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, β) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ, γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δ) 
δελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
ε) δελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζη) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο, δ) δελ έρεη θξηζεί έλνρε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα 
επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, η) ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θ) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο θαη δελ έρεη αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, Γ) δελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηεο πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, Γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο 
θαη ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ, Σ) ε πξνζθνξά ηθαλνπνηεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο φπσο 
νξίδνληα απφ ηελ δηαθήξπμε 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Κνπβειφπνπινπ ηπιηαλνχ, κέινπο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο φηη 1)νχηε νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ηεο Α.Δ. νχηε ηα κέιε ηνπ Γ.. εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία, δ) δελ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηεο εηαηξίαο, 2) ε εηαηξία κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο α) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, β) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ, γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δ) 
δελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
ε) δελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζη) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο, δ) δελ έρεη θξηζεί έλνρε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα 
επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, η) ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θ) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο θαη δελ έρεη αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, Γ) δελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηεο πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, Γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο 
θαη ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ, Σ) ε πξνζθνξά ηθαλνπνηεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο φπσο 
νξίδνληα απφ ηελ δηαθήξπμε 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεο/λίθεο κε αξ.πξ.:253842/03-01-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη φινη νη 
εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εηαηξία είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

 Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 2390/08-09-2014 

 Πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσο Γ.. Νν 999/16-02-2017 

 Δμνπζηνδφηεζε ηεο εηαηξίαο ΗΜΠΔΞ ΑΒΔΔ ζηνλ Πετκαλίδε Κσλ/λν κε ΑΓΣ: ΑΒ 708277 φπσο θαηαζέζεη 
ηνλ θάθειν πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ 

 Κιεηζηφο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Fax: 2310521415 
 

2ε   «ΦΑΛΗΔΡΟΤ Κ. ΚΤΡΗΑΚΖ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ: 10431   ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:014377735000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 441/21-02-2017 θαη ψξα: 09:55 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Ζ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ νκάδα ησλ ΛΗΠΑNTΗΚΧΝ & ησλ ΚΑΤΗΜΧΝ) 

 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε αξ.πξ.:ΡΣ20170221-GEN010/21-02-2017 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ (Γξαθείν Παξ/θψλ 
141-Κηιθίο) κε αξηζκφ 63, πνζνχ 1.180,00€ 
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 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Φαιηέξνπ Κπξηαθήο 

 Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 
Κηιθίο κε αξ.δήισζεο:539/17-11-2010 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ ηεο 
Γ.Ο.Τ. Κηιθίο κε αξ.δήισζεο:3131/29-11-2010 

 Βεβαίσζε ΚΑΓ απφ ην TAXISNET 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 
 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε ηνπ Σκήκαηνο Οηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ Θεο/λίθεο κε αξ.πξ.:16291/13-02-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ απφ ηνλ ΔΦΚΑ κε 
αξ.πξ.:197067/09-02-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 28-02-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΗΚΑ κε αξ.ζπζη.:000/Π/46856/2017, αξ.πξ.:65383/17-02-
2017 θαη ηζρχεη κέρξη 16-08-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πησρεχζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζ.10401/06-12-2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ-σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Θεο/λίθεο κε αξ.36574/07-12-2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 93/13-02-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 76/13-02-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 44/2017 θαη εκ/λία 13-02-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Φαιηέξνπ Κπξηαθήο φηη ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 
θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηεο ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:16709/10-02-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Φαιηέξνπ Κπξηαθήο φηη α) ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο, β) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, γ) ε πξνζθνξά 
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ησλ νπνίσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε, δ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή, ε) παξαηηείηαη απφ 
θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζη) ζπκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Φαιηέξνπ Κπξηαθήο φηη εμνπζηνδνηεί ηνλ Μεηαμά σηήξην κε Α.Γ.Σ.:ΑΔ 382278 
λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη λα παξαζηεί ζην άλνηγκα ηεο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 
Fax: 2341041237 

 
 
ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν 

νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

1) «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.» 

ΟΜΑΓΑ Β ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΧΖ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

1 Ληπαληηθά 945 56% 2.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ  2.200,00 € 

ΦΠΑ 24% 528,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 2.728,00 € 

 

  

2) «ΦΑΛΗΔΡΟΤ Κ.ΚΤΡΗΑΚΖ» 
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ΟΜΑΓΑ Α ΚΑΤΗΜΑ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΖ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 41.613,03 0% 42.754,03 € 

3 Βελδίλε ακφιπβδε 1.000,00 0% 1.245,97 € 

2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 12.704,92 0% 10.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 54.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.960,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 66.960,00 € 

ΟΜΑΓΑ Β ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 
ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΧΖ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

1 Ληπαληηθά 945 10% 4.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ 4.500,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.080,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 5.580,00 € 

 
 
Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε ζθάικα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ» θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, 2.184,50 € αληί ηνπ νξζνχ πνζνχ 2.200,00 €.  
Γειαδή πνζνζηφ έθπησζεο 56% * 5.000,00=2.200,00€ 
 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπφηε θαη νη δπν 

εηαηξίεο γίλνληαη δεθηέο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δηαπίζησζε φηη 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α (ΚΑΤΗΜΑ) πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία  «ΦΑΛΗΔΡΟΤ 
Κ.ΚΤΡΗΑΚΖ» κε πνζνζηφ έθπησζεο 0% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 54.000,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β (ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ) πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.» κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 56% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.200,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
 
Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη 
πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2017».  
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα ιηπαληηθψλ 

θαη πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2017» [Αξ. κειέηεο Ξ1/2017 
πξνυπνινγηζκνχ 59.000,00  € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 64.00, 64.08.01, 62.07.01.01] γηα  ηελ 
νκάδα Α’ (ΘΑΠΗΚΑ) ζηελ επιχείρηςη «ΦΑΛΙΕΡΟΤ Κ.ΚΤΡΙΑΚΗ», µε Α.Φ.Κ.: 055272186, 

Γηεχζπλζε : Γαιιηθφο Θηιθίο, ∆.Ν..: Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 

Ξεηξέιαην θίλεζεο 42.754,03 € (πιένλ Φ.Ξ.Α), Βελδίλε ακφιπβδε 1.245,97 € (πιένλ 
Φ.Ξ.Α) θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο  10.000,00 €  (πιένλ Φ.Ξ.Α). 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν Ξξνκήζεηα ιηπαληηθψλ 
θαη πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2017» [Αξ. κειέηεο Ξ1/2017 
πξνυπνινγηζκνχ 59.000,00  € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 64.00, 64.08.01, 62.07.01.01] γηα  ηελ 

νκάδα Β’ (ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ) ζηελ επιχείρηςη «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.», µε Α.Φ.Κ.: 095368953, Γηεχζπλζε : 

Κνλαζηεξίνπ 212, Θεζζαινλίθε, ∆.Ν..: ΦΑΔ Θεζααινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά : Ιηπαληηθά  2.200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α) 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξέο θξίλνληαη ζπκθέξνπζεο, ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ησλ πξνκεζεηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο  Θ.Α. 64.00 (ΔΜΝΓΑ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ (ΘΑΠΗΚΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ), 

64.08.01 (ΘΑΠΗΚΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ) θαη 62.07.01.01 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε  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:  4-51/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-52/9-3-2017. 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν :«Φπζηθνρεκηθόο & 

Κηθξνβηνινγηθόο  Έιεγρνο  Ξνζίκνπ  Λεξνύ Γήκνπ Θηιθίο Έηνπο 2017 & ρισξίσζε 
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πόζηκνπ λεξνύ» – ΘΑ: 61.03.03, 25.05.09, 61.93.23, πξνϋπνινγηζκνύ:  58.666,32 € 
πιένλ Φ.Ξ.Α. 

 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ επηθχξσζε  πξαθηηθνχ  Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο  

κε ηίηιν :«Φπζηθνρεκηθφο & Κηθξνβηνινγηθφο  Έιεγρνο  Ξνζίκνπ  Λεξνχ Γήκνπ Θηιθίο Έηνπο 
2017 & ρισξίσζε πφζηκνπ λεξνχ»  πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

7. Παραγηό Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής ιόγω 
θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  

8. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού 
κέιοσς Αζιαλίδε Φρήζηοσ, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

9. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωκαηηθό 
κέιος ηολ Αβρακίδε Ηιία, Φεκηθό Μεταληθό, Γεληθό Δ/ληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 
«ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ / ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΛΧΡΙΟΤ & 

ΥΛΧΡΙΧΗ ΗΜΔΙΧΝ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΈΣΟΤ 2017» 
Προϋπολογισμού 58.666,32 Δυρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   «ΠΔΣΡΟ ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ & ΤΝ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.: 3-02632 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δπαλεθηχπσζε βεβαίσζεο  κεηαβνιήο θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία αξ. δήισζεο  
970/13-02-2017 

 Δπαλεθηχπσζε βεβαίσζεο  κεηαβνιήο θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία αξ. δήισζεο  
7513/13-02-2017 

 Δπαλεθηχπσζε βεβαίσζεο  κεηαβνιήο θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία αξ. δήισζεο  
10955/13-02-2017 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξ.πξ.: 14420/08.02.2017 

 Βεβαίσζε άζθεζεο γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο: θηεληάηξσλ κε 
αξ.πξ.:Δ7227/23.03.2016 θαη ηζρχεη κέρξη 28-02-2019 

 Βεβαίσζε νηθνλνκηθήο ελεκεξφηεηαο ηαθηηθνχ κέινπο ΓΔΧΣ.Δ.Δ. κε αξ.πξ.: Β290Α/07-02-
2017 θαη ηζρχεη  κέρξη 31-12-2017 
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 Γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ 
(Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) Νν 204018  θαη πνζνχ 1.173,33 € 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.: 62933363/07-02-2017 θαη 
ηζρχεη κέρξη 07-04-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξ.πξ.:51958/07-02-2017, 
αξ.ζπζη.:000/Π/38198/2017 θαη ηζρχεη κέρξη 04-08-2017  

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο ΔΦΚΑ κε αξ.πξ.:202903/09-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Πησρεχζεσλ κε αξ.πξ.: 1129/08-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ-
σκαηείσλ κε αξ.πξ.:4237/08-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ-
σκαηείσλ κε αξ.πξ.:4235/08-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ-
σκαηείσλ κε αξ.πξ.:4240/08-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ κε 
αξ.πξ.:4242/08-02-2017  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ κε 
αξ.πξ.:4241/08-02-2017  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλδξνπιάθε Πέηξνπ ζρεηηθά κε ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλδξνπιάθε Πέηξνπ ζρεηηθά κε ηελ κε ππνρξεσηηθή εγγξαθή  ζην 
ΓΔΜΖ 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλδξνπιάθε Πέηξνπ ζρεηηθά κε ηελ κε έθδνζε απφ ην ΓΔΜΖ 
πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε ππνρξέσζεο εγγξαθήο ηεο  αηνκηθήο ηνπ επηρείξεζεο 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλδξνπιάθε Πέηξνπ φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θαλέλαο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο δηαθήξπμεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο απφ ην  ΔΤΓ κε αξ. 878/08-07-2013 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ 260911/3115, εκεξνκελία 24-10-2014 θαη 
ηζρχεη κέρξη 23-10-2017 

 Βεβαίσζε απφ ην ΔΤΓ  Α.Δ.  κε αξ.πξ.:858/14-02-17  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 Κιεηζηφο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 
 
Fax:2314310477 

 

2ε   «ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Α.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.: 632070100 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ φηη ε πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε έρεη ηζρχ 6 κελψλ 

 Γξακκάηην ζπζηάζεσλ παξαθαηαζήθεο απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ (Κεληξηθή 
Τπεξεζία Αζελψλ) Νν 738854 θαη πνζνχ 1.173,33 € 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4  Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ φηη εμνπζηνδνηεί ηνλ Ρνχθα Νηθφιαν-Γεκφθξηην ηνπ 
Κσλ/λνπ λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ζηνλ δηαγσληζκφ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ, φξσλ θαη απαηηήζεσλ 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ  

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ, νχηε ζε βάξνο θάπνηνπ 
κέινπο ηνπ Γ.. ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) 
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ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4  Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη α) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, β) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί 
ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή, γ) δελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, δ) δελ ππάξρεη θακία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ, ε) δελ ππάξρεη θακία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζη) ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη επηδείμεη θακία ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά 
ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, δ) ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη, ε) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ επηρείξεζε πνηέ λα 
επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζ) ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4  Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη θάζε 
ζηνηρείν θαη ζρεηηθφ δηεπθξηληζηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη ε πξνζθνξά πνπ θαηαζέηεη ηζρχεη γηα 6 κήλεο 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη εθφζνλ θεξπρζεί αλάδνρνο ζα θαιχςεη ηε ΓΔΤΑ 
Κηιθίο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη ηα έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδεη είλαη αθξηβή 
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη ζα δηελεξγεί ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986) ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο Εσβντιε Υαξάιακπνπ  φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Λακίαο κε αξ.πξ.: 177/09-01-2017  

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Ναππιίνπ κε αξ.πξ.:1393/14-02-2017  

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Ναππιίνπ κε αξ.πξ.:1392/14-02-2017  

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:62887464/27-01-2017 θαη 
ηζρχεη κέρξη 27-03-2017  

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξ.πξ.:439706/27-10-2016, 
αξ.ζπζη.:000/Π/297357/2016 θαη ηζρχεη κέρξη 26-04-2017 

 Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε 
αξ.πξ.:319734.452077 θαη εκ/λία 16-01-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, Σκήκα Πησρεχζεσλ κε αξ.πξ.:25818/2016 θαη εκ/λία 
29-11-2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, Σκήκα Πηλαθίσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ κε αξ.πξ.: 
40914/2016 θαη εκ/λία 30-11-2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, Σκήκα Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ κε αξ.πξ.:10558/2016 
θαη εκεξνκελία 01-12-2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, Σκήκα Πηλαθίσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ κε 
αξ.πξ.:40913/2016 θαη εκ/λία 30-11-2016 
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 Πηζηνπνηεηηθφ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, Σκήκα Δθνχζηαο κε αξ.πξ.:1812/2016 θαη εκ/λία 23-
11-2016 

 Πξαθηηθφ ηεο εηαηξείαο Νν 78/09-01-2017 

 Πξαθηηθφ ηεο εηαηξείαο  Νν18/09-01-2017 

 Αίηεζε θαηαρψξεζεο πξαθηηθνχ Γ γηα ηελ εθινγή Γ θαη πξαθηηθνχ Γ γηα ηελ 
ζπγθξφηεζε απηνχ ζε ζψκα θαη παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. κε αξ.πξ.αίηεζεο: 
756046/09-01-2017 

 Καηαζηαηηθφ αλψλπκεο εηαηξίαο  

 ΦΔΚ κε αξ.. Φχιινπ 3401/08-11-2016 

 ΦΔΚ κε αξ. Φχιινπ 368/18-01-2012 

 ΦΔΚ κε αξ. Φχιινπ 13329/22-11-2010 

 ΦΔΚ κε αξ. Φχιινπ 11983/22-10-2008 

 ΦΔΚ κε αξ. Φχιινπ 324/13-01-2006 

 ΦΔΚ αξηζ. Φχιινπ 3327/26-05-2005 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ.πξ.:10507/07-12-
2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο Αξ. 102-3 /22-01-2015 

 Δπίζεκν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο Παξάξηεκα F2A/18 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αξ 
102-3 /05-12-2016 θαη ηζρχεη κέρξη 09-10-2018 

 Δπίζεκν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο Παξάξηεκα F1Β/7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αξ 102-
3 /05-12-2016 θαη ηζρχεη κέρξη 09-10-2018 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
Fax: 2107470501 

 
 

3ε   «AGROLAB Α.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ: 35125  ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.: 57984004000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (ΒΗ.ΠΔ. Θεζ/λίθεο 840) κε αξηζκφ 
8407070730 θαη πνζνχ 1.173,33 € 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο κε 
αξ.πξ.:6395/14-03-2013  

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε 
αξ.πξ.:253946/17-01-2017 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 5045/12-08-2013 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 1959/01-04-2013 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 132/10-01-1996 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 10807/06-12-2001 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 2291/29-03-2002 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 9882/02-08-2004 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 9254/29-08-2006 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 7986/03-08-2011 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 12832/06-12-2011 

 Πξαθηηθφ Γ.. κε αξηζκφ 291/07-02-2017 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
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Fax: 2310796623 

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπφηε φινη νη 

δηαγσληδφκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δηαπίζησζε φηη 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

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) «ΞΔΡΟΝΠ ΑΛΓΟΝΙΑΘΖΠ & ΠΛ» 

Α/Α ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ 

ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ 

ΞΑΟΑΚΔΡΟΝ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

 1 Αξγίιην (Al) 2 5,00 10,00 

 2 Ακκψλην (NH4
+) 372 4,00 1.488,00 

 3 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα  250 C 372 2,00 744,00 

 4 

Clostridium Perfringens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

ησλ ζπφξσλ) 

2 4,90 9,80 

 5 E. Coli 272 3,10 843,20 

 6 
Ππγθέληξσζε 

ηφλησλ πδξνγφλνπ (pH) -250 C 
372 2,00 744,00 

 7 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 220 C 272 3,10 843,20 

 8 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 370 C 272 3,90 1.060,80 

 9 Θνινβαθηεξηνεηδή 272 3,10 843,20 

10 Θνιφηεηα 372 2,90 1.078,80 

11 Δληεξφθνθθνη 272 4,30 1.169,60 

12 Αθξπιακίδην 2 17,00 34,00 

13 Αληηκφλην(Sb) 2 9,00 18,00 

14 Αξζεληθφ (As) 2 9,00 18,00 

15 Βελδφιην 2 35,00 70,00 

16 Βελδν (α) ππξέλην 2 35,00 70,00 

17 Βφξην (B) 114 6,10 695,40 

18 Βξσκηθά (BrO3) 2 35,00 70,00 

19 Θάδκην (Cd) 2 9,00 18,00 

20 Σξψκην (Cr) 2 9,00 18,00 

21 Σαιθφο (Cu) 214 3,50 749,00 

22 Θπαληνχρα (CN) 114 7,50 855,00 

23 1,2 – Γηρισξναηζάλην ((EDC) 2 20,00 40,00 

24 Δπηρισξπδξίλε 2 27,00 54,00 

25 Φζνξηνχρα (F) 214 3,90 834,60 

26 Κφιπβδνο (Pb) 2 9,00 18,00 

27 δξάξγπξνο (Hg) 2 9,00 18,00 

28 Ληθέιην (Ni) 2 9,00 18,00 

29 Ληηξψδε (ΛΝ2
-) 214 4,25 909,50 

30 Ληηξηθά (NO3
2-) 372 4,25 1.581,00 

31 Πχλνιν Ξαξαζηηνθηφλσλ 2 131,00 262,00 

32 Πειήλην (Se) 2 11,00 22,00 

33 
Ξνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί  

δξνγνλάλζξαθεο (ΟΑΖ) 
2 37,00 74,00 
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-Βελδν (β) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ι) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ε,ζ,η) πεξπιέλην 

-Ηλδελν (1,2,3-γ,δ) ππξέλην 

34 
Ρεηξαρισξναηζέλην (PCE)  

Ρξηρισξναηζέλην (TCE) 
2 20,00 40,00 

35 

Νιηθά Ρξηαινγνλνκεζάληα (THM’s) 

Σισξνθφξκην (CHCH13) 

Βξσκνθφξκην (CHBr3) 

Βξσκνδηρισξνκεζάλην (CHBrCl12) 

Γηβξσκνρισξνκεζάλην (CHBr2Cl) 

2 20,00 40,00 

36 Βηλπινρισξίδην (CH2CHCl) 2 30,00 60,00 

37 Σισξηνχρα (Cl) 214 2,80 599,20 

38 Πίδεξνο (Fe) 214 3,80 813,20 

39 Καγγάλην (Mg) 214 3,70 791,80 

40 Νμεηδσζηκφηεηα (KMNO4) 2 5,00 10,00 

41 Θεηηθά (SO4
2-

) 214 4,60 984,40 

42 Λάηξην (Na) 372 3,90 1.450,80 

43 Σξψκα (Κνλάδεο Pt/Co) 372 2,80 1.041,60 

44 Νζκή 272 1,40 380,80 

45 Γεχζε 272 1,50 408,00 

46 Νιηθφο Νξγαληθφο Άλζξαθαο (TOC) 2 9,00 18,00 

47 
Διεχζεξν (πνιεηκκαηηθφ)  

Σιψξην (Cl-) 
272 0,37 100,64 

48 Θεξκνθξαζία (T 0C) 272 0,37 100,64 

49 Δμαζζελέο Σξψκην (Cr6+) 2 8,00 16,00 

50 PCB’s – PCT’s 2 34,00 68,00 

51 Άξγπξνο (Ag) 2 8,00 16,00 

52 Φαηλνιηθέο Δλψζεηο 2 21,00 42,00 

53 Νξπθηέιαηα 2 28,00 56,00 

54 Δπηθαλεηνδξαζηηθνί Ξαξάγνληεο 2 9,00 18,00 

55 Φψζθνξνο (P2O5) 114 4,80 547,20 

56 Μεξφ πφιεηκκα 2 3,30 6,60 

57 Θάιην (K) 372 5,00 1.860,00 

58 δξφζεην (H2S) 2 3,00 6,00 

         Ξξνκήζεηα ρισξίνπ                                        Θαη’  

απνθνπή 

11.970,38 

         Σισξίσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο                                        Θαη’  

απνθνπή 

14.900,00 

                                                                                                                      

ΠΛΝΙΝ 

51.626,36 

                                                                                                                   

Φ.Ξ.Α. 24% 

12.390,33 

                                                                                                         

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

64.016,69 

 

2) «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ-ΣΖΚΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ & ΑΛΑΙΠΔΥΛ Α.Δ.»  

κε δ.η. «ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ.» 

Α/Α ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ 

ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ 

ΞΑΟΑΚΔΡΟΝ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

 1 Αξγίιην (Al)                     2 5,00 10,00 

 2 Ακκψλην (NH4
+)                 372 4,17 1.551,24 

 3 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα  250 C                 372 2,09 777,48 

 4 

Clostridium Perfringens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

ησλ ζπφξσλ) 

                    2 5,83 11,66 
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 5 E. Coli                 272 5,00 1.360,00 

 6 
Ππγθέληξσζε 

ηφλησλ πδξνγφλνπ (pH) -250 C 
                372 2,09 777,48 

 7 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 220 C                 272 3,75 1.020,00 

 8 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 370 C                 272 3,75 1.020,00 

 9 Θνινβαθηεξηνεηδή                 272 5,00 1.360,00 

10 Θνιφηεηα                 372 3,33 1.238,76 

11 Δληεξφθνθθνη                 272 5,83 1.585,76 

12 Αθξπιακίδην                     2 17,49 34,98 

13 Αληηκφλην(Sb)                     2 9,16 18,32 

14 Αξζεληθφ (As)                     2 9,16 18,32 

15 Βελδφιην                     2 34,99 69,98 

16 Βελδν (α) ππξέλην                     2 34,99 69,98 

17 Βφξην (B)                 114 7,50 855,0 

18 Βξσκηθά (BrO3)                     2 34,99 69,98 

19 Θάδκην (Cd)                     2 9,16 18,32 

20 Σξψκην (Cr)                     2 9,16 18,32 

21 Σαιθφο (Cu)                 214 9,16 1.960,24 

22 Θπαληνχρα (CN)                 114 10,00 1.140,00 

23 1,2 – Γηρισξναηζάλην ((EDC)                     2 20,83 41,66 

24 Δπηρισξπδξίλε                     2 26,66 53,32 

25 Φζνξηνχρα (F)                 214 5,83 1.247,62 

26 Κφιπβδνο (Pb)                     2 9,16 18,32 

27 δξάξγπξνο (Hg)                     2 9,16 18,32 

28 Ληθέιην (Ni)                     2 9,16 18,32 

29 Ληηξψδε (ΛΝ2
-)                 214 4,17 892,38 

30 Ληηξηθά (NO3
2-)                 372 4,17 1.551,24 

31 Πχλνιν Ξαξαζηηνθηφλσλ                     2 129,12 258,24 

32 Πειήλην (Se)                     2 10,83 21,66 

33 

Ξνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί  

δξνγνλάλζξαθεο (ΟΑΖ) 

-Βελδν (β) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ι) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ε,ζ,η) πεξπιέλην 

-Ηλδελν (1,2,3-γ,δ) ππξέλην 

                    2 36,65 73,30 

34 
Ρεηξαρισξναηζέλην (PCE)  

Ρξηρισξναηζέλην (TCE) 
                    2 19,99 39,98 

35 

Νιηθά Ρξηαινγνλνκεζάληα (THM’s) 

Σισξνθφξκην (CHCH13) 

Βξσκνθφξκην (CHBr3) 

Βξσκνδηρισξνκεζάλην (CHBrCl12) 

Γηβξσκνρισξνκεζάλην (CHBr2Cl) 

                    2 19,99 39,98 

36 Βηλπινρισξίδην (CH2CHCl)                     2 29,99 59,98 

37 
Σισξηνχρα (Cl) 

                

214 

3,33 712,62 

38 
Πίδεξνο (Fe) 

                

214 

4,59 982,26 

39 
Καγγάλην (Mg) 

                

214 

5,00 1.070,00 

40 Νμεηδσζηκφηεηα (KMNO4)                     2 5,00 10,00 

41 Θεηηθά (SO4
2-

)                 214 4,59 982,26 

42 Λάηξην (Na)                 372 5,00 1.860,00 

43 Σξψκα (Κνλάδεο Pt/Co)                 372 3,33 1.238,76 

44 Νζκή                 272 2,09 568,48 

45 Γεχζε                 272 2,09 568,48 

46 Νιηθφο Νξγαληθφο Άλζξαθαο (TOC)                     2 9,16 18,32 

47 Διεχζεξν (πνιεηκκαηηθφ)                  272 0,42 114,24 
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Σιψξην (Cl-) 

48 Θεξκνθξαζία (T 0C)                 272 0,42 114,24 

49 Δμαζζελέο Σξψκην (Cr6+)                     2 8,33 16,66 

50 PCB’s – PCT’s                     2 34,15 68,30 

51 Άξγπξνο (Ag)                     2 8,33 16,66 

52 Φαηλνιηθέο Δλψζεηο                     2 20,83 41,66 

53 Νξπθηέιαηα                     2 27,49 54,98 

54 Δπηθαλεηνδξαζηηθνί Ξαξάγνληεο                     2 9,16 18,32 

55 Φψζθνξνο (P2O5)                 114 6,66 759,24 

56 Μεξφ πφιεηκκα                     2 5,83 11,66 

57 Θάιην (K)                 372 6,66 2.477,52 

58 δξφζεην (H2S)                     2 6,66 13,32 

         Ξξνκήζεηα ρισξίνπ                                        Θαη’  

απνθνπή 

11.760,00 

         Σισξίσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο                                        Θαη’  

απνθνπή 

14.700,00 

                                                                                                                      

ΠΛΝΙΝ 

57.498,12 

                                                                                                                   

Φ.Ξ.Α. 24% 

13.799,55 

                                                                                                         

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

71.297,67 

 

3) «AGROLAB  Α.Δ.» 

 

Α/Α ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ 

ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ 

ΞΑΟΑΚΔΡΟΝ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

 1 Αξγίιην (Al)                     2 5,00 10,00 

 2 Ακκψλην (NH4
+)                 372 4,20 1.562,40 

 3 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα  250 C                 372 2,10 781,20 

 4 

Clostridium Perfringens 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

ησλ ζπφξσλ) 

                    2 5,90 11,80 

 5 E. Coli                 272 5,00 1.360,00 

 6 
Ππγθέληξσζε 

ηφλησλ πδξνγφλνπ (pH) -250 C 
                372 2,10 781,20 

 7 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 220 C                 272 3,79 1.030,88 

 8 Αξηζκφο απνηθηψλ ζε 370 C                 272 3,79 1030,88 

 9 Θνινβαθηεξηνεηδή                 272 5 1360,00 

10 Θνιφηεηα                 372 3,36 1.249,92 

11 Δληεξφθνθθνη                 272 5,89 1.602,00 

12 Αθξπιακίδην                     2 17,67 35,34 

13 Αληηκφλην(Sb)                     2 9,25 18,50 

14 Αξζεληθφ (As)                     2 9,25 18,50 

15 Βελδφιην                     2 35,34 70,68 

16 Βελδν (α) ππξέλην                     2 35,34 70,68 

17 Βφξην (B)                 114 7,57 862,98 

18 Βξσκηθά (BrO3)                     2 35,34 70,68 

19 Θάδκην (Cd)                     2 9,25 18,50 

20 Σξψκην (Cr)                     2 9,25 18,50 

21 Σαιθφο (Cu)                 214 9,25 1.979,50 

22 Θπαληνχρα (CN)                 114 10 1.140,00 

23 1,2 – Γηρισξναηζάλην ((EDC)                     2 21 42 

24 Δπηρισξπδξίλε                     2 26,9 53,8 

25 Φζνξηνχρα (F)                 214 5,90 1.262,60 
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26 Κφιπβδνο (Pb)                     2 9,25 18,50 

27 δξάξγπξνο (Hg)                     2 9,25 18,50 

28 Ληθέιην (Ni)                     2 9,25 18,50 

29 Ληηξψδε (ΛΝ2
-)                 214 4,2 898,80 

30 Ληηξηθά (NO3
2-)                 372 4,2 1.562,40 

31 Πχλνιν Ξαξαζηηνθηφλσλ                     2 130,43 260,86 

32 Πειήλην (Se)                     2 10,94 21,88 

33 

Ξνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί  

δξνγνλάλζξαθεο (ΟΑΖ) 

-Βελδν (β) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ι) θζνξαλζέλην 

-Βελδν (ε,ζ,η) πεξπιέλην 

-Ηλδελν (1,2,3-γ,δ) ππξέλην 

                    2 37 74 

34 
Ρεηξαρισξναηζέλην (PCE)  

Ρξηρισξναηζέλην (TCE) 
                    2 20,20 40,40 

35 

Νιηθά Ρξηαινγνλνκεζάληα (THM’s) 

Σισξνθφξκην (CHCH13) 

Βξσκνθφξκην (CHBr3) 

Βξσκνδηρισξνκεζάλην (CHBrCl12) 

Γηβξσκνρισξνκεζάλην (CHBr2Cl) 

                    2 20,20 40,40 

36 Βηλπινρισξίδην (CH2CHCl)                     2 30,30 60,60 

37 
Σισξηνχρα (Cl) 

                

214 

3,36 719,04 

38 
Πίδεξνο (Fe) 

                

214 

4,63 990,82 

39 
Καγγάλην (Mg) 

                

214 

5,00 1.070,00 

40 Νμεηδσζηκφηεηα (KMNO4)                     2 5,00 10,00 

41 Θεηηθά (SO4
2-

)                 214 4,63 990,82 

42 Λάηξην (Na)                 372 5,00 1.860,00 

43 Σξψκα (Κνλάδεο Pt/Co)                 372 3,36 1.249,92 

44 Νζκή                 272 2,10 571,20 

45 Γεχζε                 272 2,10 571,20 

46 Νιηθφο Νξγαληθφο Άλζξαθαο (TOC)                     2 9,25 18,50 

47 
Διεχζεξν (πνιεηκκαηηθφ)  

Σιψξην (Cl-) 
                272 0,42 114,24 

48 Θεξκνθξαζία (T 0C)                 272 0,42 114,24 

49 Δμαζζελέο Σξψκην (Cr6+)                     2 8,41 16,82 

50 PCB’s – PCT’s                     2 34,50 69,00 

51 Άξγπξνο (Ag)                     2 8,41 16,82 

52 Φαηλνιηθέο Δλψζεηο                     2 21 42,00 

53 Νξπθηέιαηα                     2 27,77 55,54 

54 Δπηθαλεηνδξαζηηθνί Ξαξάγνληεο                     2 9,25 18,50 

55 Φψζθνξνο (P2O5)                 114 6,73 767,22 

56 Μεξφ πφιεηκκα                     2 5,90 11,80 

57 Θάιην (K)                 372 6,73 2.503,56 

58 δξφζεην (H2S)                     2 6,73 13,46 

         Ξξνκήζεηα ρισξίνπ                                        Θαη’  

απνθνπή 

11.927,00 

         Σισξίσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο                                        Θαη’  

απνθνπή 

14.900,00 

                                                                                                                      

ΠΛΝΙΝ 

58.079,08 

                                                                                                                   

Φ.Ξ.Α. 24% 

13.938,98 

                                                                                                         

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

72.018,06 
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Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο ηεξνχλ  ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ ΠΔΣΡΟ & ΤΝ» κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 12% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
51.626,36 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
 
Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν :« Φπζηθνρεκηθφο & 
Κηθξνβηνινγηθφο  Έιεγρνο  Ξνζίκνπ  Λεξνχ Γήκνπ Θηιθίο Έηνπο 2017 & ρισξίσζε πφζηκνπ 
λεξνχ» [Αξ. κειέηεο Κ1/2017 πξνυπνινγηζκνχ 58.666,32 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.03.03, 

25.05.09, 61.93.23] ζηελ εηαηξία «ΑΛΓΟΝΙΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ & ΠΛ», κε Αξ. Κεηξψνπ 
ΓΔΥΡ.Δ.Δ.: 3-02632 Α.Φ.Κ. : 068876769,  Γ.Ν.. : ΠΡ’ Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε Νκήξνπ 

21, Θεζζαινλίθε,  Ρ.Θ. 54639, κε πνζνζηφ έθπησζεο 12% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 51.626,36 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο Θ.Α. 25.05.09 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ), 61.93.23 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ 

ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ), 61.03.03  (ΣΖΚΗΘΝΠ-ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ 
ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 

φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 



 

 

65 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-52/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 6ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-53/9-3-2017. 
 

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :«ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Γ.Γ. ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ»  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :«ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Γ.Γ. ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ ΓΖΚΝ 
ΓΔΙΡΑ». 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε γξαπηφ θαη ππνγεγξακκέλν ην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ ηε ΓΔΑ ΓΔΙΡΑ θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο.  

 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  4-53/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 7ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-54/9-3-2017. 
 

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «Απνρεηεπηηθά δίθηπα – 
θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ ηνπ Γήκνπ Σαιάζηξαο».   

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Απνρεηεπηηθά δίθηπα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. 
Αλαηνιηθνχ ηνπ Γήκνπ Σαιάζηξαο». 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 

 

 
Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε γξαπηφ θαη ππνγεγξακκέλν ην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ ηε ΓΔΑ ΓΔΙΡΑ θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο.  

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  4-54/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 8ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-55/9-3-2017. 

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Γ.Γ. ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΣΝΟΓΗΝ, ΒΑΞΡΗΠΡΖ & ΚΔΓΑΙΖΠ 

ΒΟΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ». 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :«ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Γ.Γ. ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, 

ΣΝΟΓΗΝ, ΒΑΞΡΗΠΡΖ & ΚΔΓΑΙΖΠ ΒΟΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ». 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
παξφληνο ζέκαηνο. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  4-55/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 9ν -Απόθαζε 4-56/9-3-2017 
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Αηηήκαηα δεκνηώλ. 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ην αίηεκα ησλ θαο Γνπιθεξίδνπ Γήκεηξαο θαη θαο Γνπιθεξίδνπ Ξειαγίαο, 
κε αξ. πξση. 3787/30-11-2015,κε ζέκα : «Απνδεκίσζε ηεο βιάβεο πνπ έρνπκε ππνζηεί απφ 

αγσγφ ηεο χδξεπζεο πνζνχ 885,60€» ζηελ νπνία αηηνχληαλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ 
ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ιφγσ θζνξψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ δηαξξνή θεληξηθνχ αγσγνχ 
ζηελ νδφ Θαξαγηαλλνπνχινπ 8. Ρν λεξφ εηζρψξεζε ζην ππφγεην ηεο νηθίαο απηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα πξνρσξήζνπλ ζε άληιεζε απηνχ, ιφγσ θζνξψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 
πξνθιήζεθαλ δεκίεο αμίαο 885,60€ 

Ρν Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο έιαβε ππφςε ηα 

εμήο: 

1. ην Ρ.Ξ.. 237/24-11-2015, πνπ εθδφζεθε απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ απνθξάμεσλ κε 
επσλπκία Ρζαπαξίδεο Γ. Ξέηξνο, ζπλνιηθνχ πνζνχ  885,60 €, πνπ αθνξά ζε εξγαζίεο 

άληιεζεο πδάησλ απφ ην ππφγεην ηεο θαηνηθίαο ησλ θθ Γνπιθεξίδνπ θαη ινηπψλ  
απνθαηαζηάζεηο  βιαβψλ. 

 

2. ηελ Ρερληθή Έθζεζε κε αξηζκ. Ξξση.: 3821/02-12-2015, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 
Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

Μεηά απφ πξνθνξηθή αλαθνξά ηεο Καο Γνπιθεξίδνπ ζηελ ππεξεζία καο γηα χπαξμε ππφγεησλ πδάησλ ζην 
ππφγεην ηεο νηθνδνκήο ηεο ζηελ νδφ Καξαγηαλλνπνχινπ 8, ε ππεξεζία καο πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 4-11-
2015 εξεπλεηηθή ηνκή επί ηεο νδνχ Καξαγηαλλνπνχινπ ζηε γσλία κε ηελ νδφ Υαηδνπνχινπ αιιά δελ 
εληφπηζε δηαξξνή ζην δίθηπν χδξεπζεο ζε εθείλν ην ζεκείν. Με ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3572/10-11-15 
αίηεζε ηεο Γνπιθεξίδνπ Πειαγίαο, θαηνίθνπ Καξαγηαλλνπνχινπ 8 Κηιθίο, πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηελ 
νπνία αλέθεξε φηη ππήξραλ λεξά ζην ππφγεην ηεο νηθνδνκήο ηεο, ε ππεξεζία καο πξαγκαηνπνίεζε γηα 
δεχηεξε θνξά επηηφπνπ έιεγρν ζηηο 19-11-2015 ρσξίο λα δηαπηζηψζεη λα αλαβιχδνπλ λεξά ζην 
νδφζηξσκα θαη ζην πεδνδξφκην. Σελ επνκέλε, ζηηο 20-11-2015, ην ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο καο εθηέιεζε 
εξγαζίεο εθζθαθήο ζην ζεκείν κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο επη ηεο νδνχ Καξαγηαλλνπνχινπ 8 
θαη ηειηθά εληφπηζε δηαξξνή ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ χδξεπζεο απφ ακίαλην Φ80, ηελ νπνία απνθαηέζηεζε. 
Σν ππφγεην ηεο θαηνηθίαο, κεηά απφ ηνλ έιεγρν πνπ είρε γίλεη, πιεκκχξηδε απφ ην δάπεδν θαη φρη απφ ηα 
ηνηρεία, ηα νπνία πξνθαλψο ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο κφλσζεο δελ είραλ πγξαζία. 

 

 

 

3. ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Πηακάηηνπ Θαληαξηδή πνπ έρεη σο εμήο : 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

1. Απνδέρεηαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ, Πηακάηηνπ Θαληαξηδή, 
 

2. Λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ηεο Γήκεηξαο Γνπιθεξίδνπ θαη λα ηεο θαηαβιεζεί 

απνδεκίσζε πνζνχ 885,60 επξψ, 
 

3. Γεζκεχεη πίζησζε  885,60 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 81.00 (ΔΘΡΑΘΡΑ & ΑΛΝΟΓΑΛΑ 

ΔΜΝΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, 

 

4. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνδεκίσζεο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 

ζα βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 81.00 (ΔΘΡΑΘΡΑ & ΑΛΝΟΓΑΛΑ ΔΜΝΓΑ), 

ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε, 

 

5. Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-56/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-57/9-3-2017 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ :« ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 
ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ» ΘΑ: 11.02.02.11  πξνϋπνινγηζκνύ:  60.000,00 
€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

:«ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ» ΘΑ: 11.02.02.11  
πξνυπνινγηζκνχ: 60.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ε αλάγθε επηζθεπήο - ζπληήξεζεο ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο  Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ. 

 

α. Θέζε έξγνπ 

Ζ επηζθεπή - ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο αθνξά ηελ  Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ . 

β. Πεξηγξαθή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ  

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεοζε κε δηακνξθσκέλν νδφζηξσκα θαη ζε δηακνξθσκέλν νδφζηξσκα 

(αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα)  ζηελ ΓΔ ΚΡΟΤΗΧΝ. πκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη θάζε εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζην δίθηπν . 

γ. Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ 

ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Κσδηθφο 11.02.02.11).  

δ. Άιια ζηνηρεία 

ρεηηθφ CPV: 71631430-3 (Τπεξεζίεο ειέγρνπ δηαξξνήο) 

 

 

Πηελ ζπλέρεηα έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. φηη κε ην πξνηεηλφκελν έξγν θαιχπηνληαη νη ηξέρνπζεο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ ζηνπο αγσγνχο χδξεπζεο θαη 

αληηκεησπίδεηαη ε θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ νηθηζκψλ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη έηζη 
θαιχπηεηαη θαη ε επηηειεζηηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ζηελ ΓΔΑ ππεξεηνχλ ζήκεξα δχν 

ρεηξηζηέο θαη έλαο εξγάηεο ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ κφλν ηελ πφιε ηνπ 
Θηιθίο θαη επνκέλσο ε ΓΔΑ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ ζηηο 
ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη ζηηο επηά Γ.Δ., γηα ην ιφγν απηφ εηζεγνχκαζηε ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ. 

 
Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πεξηιεπηηθά έξγνπ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπκε ηίηιν : «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ 

ΘΟΝΠΗΥΛ» κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 
Αξ. κειέηε Κ9/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 



 

 

73 

 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν : «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΥΛ»(Δπηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  60.000,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.11.02.02.11(ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 11.02.02.11  (ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ),ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤ ΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ  

  

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

δδ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη  

 
την με ανοικτό διαδικαςύα ςυνοπτικού διαγωνιςμού επιλογόσ αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
ΜΙΚΡΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ 

 
Δθηηκψκελεο αμίαο  60.000,00 Δπξψ 

(πλϋον  Φ.Π.Α.), 

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

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου καταςκευόσ 

του ωσ ϊνω ϋργου. 
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Πύνακασ Περιεχομϋνων 
  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

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

Άρθρο 4 

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

 

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

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 

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

Άρθρο 17Α 

 
Έκδοςη εγγυητικών 
 

 

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

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

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

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 

 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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Άρθρο 1   Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτων Υορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ  
1. Αναθϋτων Υορϋασ: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   

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

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

E-mail : giovanoudis@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Γιοβανούδησ Φρόςτοσ 

2. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

3. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

4. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

5. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Η δημοπραςύα θα διενεργηθεύ ςτο Κιλκύσ και ειδικότερα ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ την Σρύτη 28 Μαρτύου 

2017 και Ώρα : 10:00  και από την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   
 

6.1 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Π.Ε. Κιλκύσ 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ 
του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον 
ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν 
καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

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

 

 

2.2 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.    

2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την  27-03-2017 οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ 

με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ 27/03/2017. 

 
Άρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό 
εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 1ο Φιλιόμετρο Κιλκύσ - 
 Ξηρόβρυςη. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι 
φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του 
περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό 
τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι 
αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 
3.2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 

του ….. 
για το ϋργο : 

« ΜΙΚΡΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ » 
με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 28/03/2017 
Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο διαγωνιςμό, η οπούα 
αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό  
ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ παρούςασ . 
Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ παρ. 2. 
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 
3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο πρακτικό 
τησ την εκπρόθεςμη υποβολό ( ημερομηνύα και ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.. 
3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε περύπτωςη 

νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από 

όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
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Άρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 
 
16.2 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 

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

τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η 

υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του πλόθουσ των προςελθόντων 

ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν 

γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ  για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 3 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι, τόςο ςτο πρωτόκολλο, όςο και ςτον κυρύωσ φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα 
υποβολόσ και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε 
καταφατικό περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ 
για να τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται 
με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
 
δ) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ αναγραφόσ των 
επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ. 
 
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα κατϊ τη 
ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 
 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των προςφορών 
και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ 
μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ 
αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ 
προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται 
ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 
ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 
 
ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ 
με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 
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εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον 
διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ 
δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε παρϊρτημϊ του 
που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη), και το 
υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο επύ 
αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ 

 
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.10 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την 
ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται 
προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε ημερών από την 
κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω 
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
 

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

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
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Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
Κιλκύσ  εντόσ 3 εργϊςιμων ημερών από την ημϋρα που κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ επύ αποδεύξει η απόφαςη 
κατακύρωςησ.  
 
Μετϊ  ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.10 τησ παρούςασ 
μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, 
εφόςον διαπιςτωθεύ ότι, δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, τα κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον 
προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, 
εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την 
απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.           
 

Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό 
πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η 
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 του 
ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
 
 

4.3 Ενςτϊςεισ 
 
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την 
ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. 
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ύςτερα από γνώμη του Σεχνικού 
υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό 
όργανο. 
Διαφορϋσ που αναφύονται από πρϊξεισ ό παραλεύψεισ, οι οπούεσ εκδύδονται ό ςυντελούνται μετϊ την 
31.3.2017, διϋπονται από τισ διατϊξεισ του Βιβλύου IV του ν. 4412/2016 (ϊρθρα 345 ϋωσ 374).  

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

 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 135 του 
ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. ε 
περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ  κατωτϋρω.  
  

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

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 

 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 

ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων 
τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα,  και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., 
εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 
του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων), εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν 
υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το 
πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961. Η 
επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 
του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων).  

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

6.5. Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την 
παρουςύα διερμηνϋων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ 

των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» 
(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
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ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», (εφόςον 
απαιτεύται) 

 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ 
των μελών τουσ με κλόρωςη», 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύσ τησ Κυβερνόςεωσ και λοιπϋσ διατϊξεισ”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” όπωσ 
ιςχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 3400) «Ρύθμιςη των ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του 
Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ). 

1.6 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων κατϊ τη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων 
ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», καθώσ και η απόφαςη 
του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/ 2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ 
χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 

1.7 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.8 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισi, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των 
διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε 
διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ 
διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να 
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ 
νομοθεςύα. 

 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ 

κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ κ.λ.π. 

καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο ϊρθρο 

τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Άρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
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Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα 
πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 

 
Απόφαςη με αρ.πρωτ.  63 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 
2017 και με αρ.  63  καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και 
ο αριθμόσ τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 
Σύτλοσ του ϋργου 

 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 « ΜΙΚΡΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ ». 
 
  

11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  44.144,00 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.945,92 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.819,49 που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
 

το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 96,59  ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
 
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Δημοτικό Ενότητα ΚΡΟΤΙΩΝ 
 

 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

 Επιςκευό – ςυντόρηςη δικτύων ύδρευςησ ςε μη διαμορφωμϋνο οδόςτρωμα και ςε διαμορφωμϋνο οδόςτρωμα 

(αςφαλτικό ό ςκυρόδεμα)  ςτη  Δημοτικό Ενότητα ΚΡΟΤΙΩΝ. 

υμπεριλαμβϊνονται πϊςησ φύςεωσ υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν και κϊθε εργαςύα που θα εκτελεςτεύ για την 

πλόρη αποκατϊςταςη τησ βλϊβησ ςτο δύκτυο . 

 

Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει να 
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των ϊρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

7 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

8 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

9 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

10 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών του 
ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του ϋργου ούτε, 
αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., 
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αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), μειώνουν 
ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη 
χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του Σεχνικού 
υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Οομϊδεσ 
εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού 
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό ϋκπτωςησ 
ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, η οπούα μετϊ την 
ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα 
ϋργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 

 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 12 ΜΗΝΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 

 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.  
  

13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 

 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 1.200,00 ευρώ.  

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον 
όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που 
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
 
  

15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
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 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  προσ τον οπούο 
απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ 
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την ημερομηνύα διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου 
προσ τον οπούο απευθύνεται.  
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη 

του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 09/07/2017 , 
ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, 
να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του Σεχνικού 

υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ και 
ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ. 
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 
εγγυόςεωσ. 

  
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  

 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
 
16.2 ΔΕΝ προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  

 
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  

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

ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

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

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

ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται 

αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
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ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςο ύ τησ αύξηςησ 

χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων 

των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του 

Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του 

αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 

εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ .  

 

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ 

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

τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 28/03/2017, ημϋρα  Σρύτη.  Ώρα 

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

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα 

αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα 

μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό 

κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ 

οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη 

των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ 

τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
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Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διϊςτημα   3  μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  

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

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

2 τησ παρούςασ.  

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ δημοπραςύασ ςτην 

οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό πληρωμόσ του 

ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, 

καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και 

καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ δεν 
αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ 
των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

  

21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται:  
υδραυλικών ϋργων εύτε Η/Μ ϋργων υπό πύεςη, και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 

21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ., 

 

21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που 
να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 
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Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την περύπτωςη 
ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ 
διαχειριςτϋσ. 
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τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

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

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

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

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

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

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

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

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

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

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

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 
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(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού)  

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προηγούμενων παραγρϊφων.  

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 
και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να 
αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν 
επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που 
λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ 
περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται 
ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με 
τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν 
λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 
δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην 
κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ 
μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την 
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με 
την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 
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Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ 
εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 
επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 

 
23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ προςφϋροντεσ 
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό 
διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό περιςςότερων 
φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του, τo Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ),  για κϊθε 
φορϋα ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 

23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 4.2 (α) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ 
ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ, δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών,. Οι 
ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών, πρϋπει επύςησ να φϋρουν 
ημερομηνύα εντόσ  10 ΗΜΕΡΩΝ που προηγούνται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών τησ 
πρόςκληςησ.  
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται ο 
προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα 
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται, 
εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού 
των παραγρϊφων 1, 2 και 4 του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 
ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 
ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε 
εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
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Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 
αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

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

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

 

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

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

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

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

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα 
ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 
αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο 
τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το 
οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ 
Α.Ε.  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν 
πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
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διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

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

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που 
εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητόρια και 
φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που 
ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι 
ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη 
του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].  

- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι 
ονομαςτικϋσ 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό κατϊςταςη με 
τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν 
από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την υποβολό του πιςτοποιητικού από το 
οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 
τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, 
προςκομύζουν :  

αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι 
ονομαςτικϋσ.  

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ 
εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού προςώπου των 
μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ 
προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα τουσ 
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον υπϊρχει 
ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου. 
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ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), ςύμφωνα με 
την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι μϋτοχοι 
αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω αιτιολογύασ. 
Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και μόνο ςτην περύπτωςη 
αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα. 

 

Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του 
κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ 
ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ των 
Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

 

 

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

 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ  ςτην Α1  τϊξη και ϊνω, 
για ϋργα κατηγορύασ  ΤΔΡ εύτε Η/Μ.  
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν 
τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) 
ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την 
περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από 
ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 
αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του 
ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 

 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται  
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ. 
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(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το 
πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 
4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
  
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  
  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ 
  
 

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό 
το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
  
 
 23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού  αναδόχου: 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει η 

εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου  
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι μϋχρι 
ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον 
υπϊρχει) 

3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και 
εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για 
υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται 
ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ, 
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού / 
μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) μόνεσ πριν από την 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται με 
βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και εκδύδεται το 
ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

 
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
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(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό 
το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω 
οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο.  
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλ ϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν «Ενημερότητα 
Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα πρϋπει να υποβληθεύ 
αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν καλύπτονται από την 
Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.  
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ υπό την 
προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ ( όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ ) από την Ενημερότητα 
Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 22. Α.4. 
(θ). 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη του 
πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων προςκομύζει επιπλϋον 
τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ 
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, η 
απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την προςκόμιςη ςχετικού 
ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 

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

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

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα ακόλουθα:  
 - α) Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) 

- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ. 
 
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για κϊθε 
οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 
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24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την αναθϋτουςα 
αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (δ)  τησ παρούςασ.  

 
Επιςημαύνεται ότι:  

α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα επιμϋρουσ 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του 
ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  

β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ αριθμητικόσ. 

γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην εκεύνων 
που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό λογιςτικϊ 
ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού διορθώνει τα 
ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.   

 

24.4  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 

 
Άρθρο 25: Τπεργολαβύα 

 
25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται 
να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει. 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.4. Η αναθϋτουςα αρχό  
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για τουσ 
υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνουν 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την ωσ 
ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντύςτοιχα 
προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 57/2017 

Απόφαςη του Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 
26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο. Ο Ανϊδοχοσ του 
ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού υμβούλου, που πηγϊζουν 
από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-57/9-3-2017. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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ΘΔΚΑ 11Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-58/9-3-2017. 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο «πξνκήζεηα ειαζηηθώλ». 
Θσδηθόο εμόδσλ: 62.07.01.01, πξνϋπνινγηζκόο 7.760,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 

1. ΣΗΣΛΟΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΔΛΑΣΗΚΧΝ 

 

2.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ππεξεζίαο απαηηείηαη ιφγσ ηεο 

θπζηνινγηθήο θζνξάο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ ελληά (9) ζπλνιηθά νρεκάησλ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 

Α/Α Κάξθα-Ρύπνο απη/ηνπ 
Γηαζηάζεηο 

ειαζηηθώλ 

Ξνζόηεηα 

(ηεκάρηα) 
Ρηκή κνλάδνο 

1 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/70/14 4 60,00 € 

2 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/70/14 4 60,00 € 

3 Mercedes θνξηεγφ ειαζηηθά εκπξφο ηηκνληνχ 255/70 R 22,5 2 300,00 € 

4 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ εκπξφο 

ηηκνληνχ 

12 R 22,5 2 360,00 € 

5 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ δηαθνξηθνχ 12 R 22,5 8 360,00 € 

6 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 205/16 4 105,00 € 

7 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 205/16 4 105,00 € 

8 Volkswagen επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/65/14 4 60,00 € 

9 JCB 4cx  16/9/24 4 500,00 € 

ΠΛΝΙΝ 7.760,00 € 

 

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 7.760,00ΔπξψπιένλΦ.Π.Αθαηζα θαιπθζεί  

απφ  ηδίνπο  πφξνπο  ηεο  Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Κηιθίο. 

 

4.ΆΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 

ρεηηθά CPV: 34351100-3 (Διαζηηθά επίζσηξα απηνθηλήησλ), 34352000-9 (Διαζηηθά επίζσηξα βαξέαο 

ρξήζεσο) 
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Δίλαη άκεζε ε αλάγθε πξνκήζεηαο θαηλνχξησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα θαη ζηα κεραλήκαηα 
έξγνπ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θζνξάο, βιάβεο θαη 

αληηθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 
ησλ επηβαηλφλησλ θαη ε απνθπγή αηπρεκάησλ ιφγσ ηεο κε πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ ζην 

νδφζηξσκα. 
        
Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ πεξηιεπηηθά πξνκήζεηαο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα 
ειαζηηθψλ», ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ 11/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

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

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  7.760,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2017. 

 

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

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

βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 62.07.01.01 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

 Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο Τ  Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ 
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ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Π  Ρ  Ο  Μ  Ζ  Θ  Δ  Η  Α    
 

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθή  δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελπξνκήζεηα : 

 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ» 

Πξνυπνινγηζκνχ 9.622,4 Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 

 
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 πξνκήζεηαο .  

 

 

 
 

Άξζξν1: Κχξηνοηεο Πξνκήζεηαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή:Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ , ( 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδφο : 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  
 

Telefax : 2341029320 

E-mail : kaskamanidou@deyak.gr 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 



 

 

102 

 

1.2     Δξγνδφηεο ή Κχξηνοηεο Πξνκήζεηαο:Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ) 

 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο : Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ) 

 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΖ  ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

 

 
Άξζξν2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεοθαηάηελ έλλνηαηεο 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 άξζξνπ 79 παξ.2λ4412/2016.  

 
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ζη)ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

 

δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 

ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

 

ζ) ε ηερληθή κειέηε, 

 

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

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 5 
ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη 
εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη 
ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ 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. Δπηπξφζζεηα πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  7-4-2017, ζηελ ηζηνζειίδα www.deyak.gr. 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark13
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark17
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Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ην έληππν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ,1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, T.K. 61100, Κηιθίο, 
ππεχζπλνο Κα. Καζθακαλίδνπ, ηει. 2341029330. 

 

 
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

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

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

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα  : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΛΑΣΗΚΧΝ» 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο 20/4/2017 

 

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,  

 

β)μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 θαη 

 

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

 

Οη ηξείο  (3 )  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 κνλνγξάθνληαη 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 πξαθηηθνχ.  
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α)Ζ 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 άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. 

 
β)Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη 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 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. 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 θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο κε ην 
πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, 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 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 .  

 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  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. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ –Καηαθχξσζε– Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 
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)  εκεξψλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 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 
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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. 

 
Ζ 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 ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β)Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη ,είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ105/316 θαη 106/317ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζ 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 ΚΗΛΚΗ , 1

ν
ρικ. Κηιθίο- 

Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν απφθαζεο. 

 
Μεηά ηελ πξαθηηθή 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 

ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κεη ν άξζξν 127ηνπ 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. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, 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 ΚΗΛΚΗ .  

 

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 άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016. 

 
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 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark50
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark54


 

 

106 

 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ)κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα 
ηνπο 

6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή(Σ.Π.) 

7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

8. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο  

 
Άξζξν6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

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. 

 
Άξζξν7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

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

 

- Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 201/24/Εκαι2014/25/ΕΕ)» (Α‟147), 

 

- (Μέχρι τισ 31/12/2016) τουν.3886/2010 (Α'173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη  ςφναψη δημοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τησ 
21ησΙουνίου1989(L395)καιτηνΟδηγία92/13/ΕΟΚτουΣυμβουλίου τησ 25ησΦεβρουαρίου1992(L76),όπωσ 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 
11ησ Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 

- Σνπλ.4013/2011(Α‟204)«Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν…» . 

 

- Σνπλ.3861/2010(Α‟112)«Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν 
ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και 
άλλερ διαηάξειρ». 

 

- Σνπλ.3548/2007(Α‟68)«Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

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. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Πξνκήζεηαο, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 

8.1 Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ Κ.Α.Γ.: 62.07.01.01, θαη ππφθεηηαη 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.3ηνπΝ.4013/201. 

 

8.2 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ , απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200 παξάγξαθνο 4 ζεκείν α), ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ 
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θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

 

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΧ. 

 
 
Άξζξν9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηαηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
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 αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο …./…./2017 

 

 

 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Ζ 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 .  

 
 

 

 
 

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

 
11.1. Σίηινο ηεο πξνκήζεηαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  είλαη: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΛΑΣΗΚΧΝ» 

 

11.2. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο Πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 9.622,4 Δπξψ, (κε ΦΠΑ 
24%). 

 

 
11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο.  

 

Έδξα αλαδφρνπ. 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πξνκήζεηαο. 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα παξαθάησ νρήκαηα: 

Α/Α Κάξθα-Ρύπνο απη/ηνπ 
Γηαζηάζεηο 

ειαζηηθώλ 

Ξνζόηεηα 

(ηεκάρηα) 

1 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/70/14 4 

2 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/70/14 4 

3 Mercedes θνξηεγφ ειαζηηθά εκπξφο ηηκνληνχ 255/70 R 22,5 2 

4 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ εκπξφο ηηκνληνχ 12 R 22,5 2 

5 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ δηαθνξηθνχ 12 R 22,5 8 

6 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 205/16 4 

7 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 205/16 4 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
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8 Volkswagen επηβαηηθφ θνξηεγάθη 175/65/14 4 

9 JCB 4cx  16/9/24 4 
 

 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ‟ 

φζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 208 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

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

 

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

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλα θαη 
αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

 

 

13.3 Ζ πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξνκήζεηα: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ» 

 

13.4 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.6 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο   

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
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 
παξ.2λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ  155,20 €  (2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο 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 πξνκήζεηαο . 

 
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 ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
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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 νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 
Άξζξν17Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

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 
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:Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
21 /0 2 / 20 1 7 ,εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00π.κ. 

 

Άξζξν 19:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Η  ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ……., θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ( www.deyak.gr ) .  
 

 

 
 

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. 
 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 λ. 4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

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: 
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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 άξζξν 3 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 1ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο–πιαίζην2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
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 1θαη3 ηεο απφθαζεο– πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 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 4απηήο, 

 

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 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 (ΔΔL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15),ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ.3691/2008(Α΄166), 

 

 

 

ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαηζηνάξζξν2 ηεο Οδεγίαο2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
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(ΔΔL101ηεο15.4.2011,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 ειέγρνπζε απηφ. 

 

Ζ 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 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. 
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Ζ 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 πηψρεπζε 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)ππάξρνπλεπαξθψοεχινγεοελδείμεηοπνπνδεγνχλζηνζπκπέξαζκαφηηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπλήςεζπκθσλίεοκεάιι
νπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζηφρνηεζηξέβισζεηνπαληαγσληζκνχ, 

 

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 άξζξν48ηνπλ.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 23 ηεο παξνχζαο, 

 

(ε)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαηλαηνπαπνθέξνπλαζέκηηνπιενλέθηεκαζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοήλα παξάζρεη εμακειείαο 
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. Ζ 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. 
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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 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 
 

[Β]Γηαζπκβάζεηοκεεθηηκψκελεαμίαθάησησλνξίσλησλάξζξσλ5θαη235ηνπλ. 4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπλ.1599/1986(Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4ηνπ άξζξνπ 79λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, 
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 άξζξν22Β 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21θαη 22ηεο 
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).  

 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α 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 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22
Α 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α)Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) 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 
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πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

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

(γ)Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(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 ππφ1θαη 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.3ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

 

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

 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, 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 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
Ννκηκνπνηεηηθά  Έγγξαθα: 

 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., 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., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

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

 

 
Άξζξν24:ΠεξηερφκελνΦαθέινπΠξνζθνξάο. 

 

24.1 Οθάθεινοπξνζθνξάο(πξνζθνξά)ησλδηαγσληδνκέλσλπεξηιακβάλεη,επίπνηλήαπνθιεηζκνχ,ηα αθφινπζα: 
 

(α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθεινκεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο», ( 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 θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

 

- α) υπεύθυνη δόλωςη ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ηνπ άξζξνπ23.1  τησ παρούςασ 

- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ,  

- γ) τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και  

- δ) παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη 
δικαιολογητικϊ τησ υπο περιπτ. (γ), για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. την υπεύθυνη 
δόλωςη που υποβϊλλει η ϋνωςη οικονομικών φορϋων προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του 
κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ), καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  

 

Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, 
πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη 
νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του 
νομικού προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών,  το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ 
κλπ.) καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του διοικητικού οργϊνου.  
 
 
 

24.3 Ο  θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πξέπεη ,επί πνηλή απνθιεηζκνχ ,λα πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία 
πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο 
πξνκήζεηαο (Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.4 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή έληππν ΟηθνλνκηθήοΠξνζθνξάοηνπάξζξνπ2(γ)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. Ζ 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.  
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Άξζξν25:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

26.1 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ 
αξηζκ. ……/….-….-2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ . 

 

 

Κηιθίο …-…-2017 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-58/9-3-2017. 

 

 

ΘΔΚΑ 12ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-59/9-3-2017. 

Απηνδίθαηε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΑΞΝ 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΖΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ» ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 
παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.3669/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 172  παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Λ.4412/2016.     

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΥΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ απηνδίθαηε νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ : «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΖΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ Γ. 
ΘΗΙΘΗΠ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.3669/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 172  

παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.4412/2016, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο :  

 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο 
απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Ξξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν 

ρξφλνο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα 
ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά 
ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη 

επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 
 

 
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη ηελ απηνδίθαηε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΑΠΦΑΙΡΝ ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΖΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ».  
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  4-59/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 13ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-60/9-3-2017. 

Αιιαγή ηεο Ρηκνινγηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο όζνλ αθνξά ηελ ηηκνιόγεζε 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηελ θαηεγνξία  " 5.  Δηδηθά Ρηκνιόγηα ".  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, Ξξντζηάκελν ηεο 
Νηθνλνκηθήο – Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.Π. ηελ αιιαγή ηεο Ρηκνινγηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο φζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηεγνξία  " 5.  Δηδηθά Ρηκνιφγηα ", ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε γηα : 

1. Αιιαγή ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο φζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηεγνξία  " 5.  Δηδηθά Σηκνιφγηα " 

2. Σελ ζεζκνζέηεζε  δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο απνπιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο κε κεγάιεο νθεηιέο. 

Κχξηε Πξφεδξε  θαη θ.θ. Μέιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 

ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα εηζήγεζε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη 
ηελ ρψξα καο επί επηά ζπλαπηά έηε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θησρνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 
ζπκπνιηηψλ καο θαη κε ην δεδνκέλν φηη ε ππεξεζία καο έρεη θνηλσθειή θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα 
εθ ηνπ λφκνπ. Άιισζηε ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο νθείινπκε λα αληαπνθξηζνχκε 
ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζηεξψλνληαο θνηλσληθφ ηηκνιφγην γηα ηηο εππαζείο 
νκάδεο θαη δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιψλ, 

Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαηεγνξίαο " 5. Δηδηθά Σηκνιφγηα " σο εμήο : 

 5. Δηδηθά ηηκνιφγηα 

5.1. ΔΤΠΑΘΔΗ ΟΜΑΓΔ  

Καζνξίδνληαη εηδηθά κεησκέλα ηηκνιφγηα ζηηο εμήο εππαζείο νκάδεο θαηαλαισηψλ : 

1. Άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, 

2. Οηθνλνκηθά αδχλακνη, 

3. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε πξνζηαηεπφκελα παηδηά (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ιακβάλεηαη 

δηαηξνθή ή ζχληαμε), 

4. Οηθνγέλεηεο κε 3 πξνζηαηεπφκελα παηδηά, 

5. Μαθξνρξφληα άλεξγνη, 

6. Άπνξνη θαη αλαμηνπαζνχληεο, 

 

 Σν Δηδηθφ Σηκνιφγην παξέρεη ηηο εμήο εθπηψζεηο :  
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 Γηα ηηο παξαπάλσ 1, 2 θαη 3  πεξηπηψζεηο παξέρεηαη έθπησζε 50% ηεο αμίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα 

ηα πξψηα 15 θπβηθά κέηξα θαηαλάισζεο λεξνχ ην κήλα, εθφζνλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ  ησλ : 

 8.000,00 € γηα ηνλ Άγακν θαηαλαισηή 

 9.000,00 € γηα ηνλ Έγγακν θαηαλαισηή 

 12.000,00 € γηα ηνλ Έγγακν θαηαλαισηή κε έλα παηδί 

 14.000,00 € γηα ηνλ Έγγακν θαηαλαισηή κε δχν παηδηά 

 12.000,00 € γηα Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε έλα παηδί  

 14.000,00 € γηα Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά 

 

 Γηα ηελ πεξίπησζε 4 παξέρεηαη έθπησζε 50% ηεο αμίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηα πξψηα 15 θπβηθά 

κέηξα θαηαλάισζεο λεξνχ ην κήλα, αλεμαξηήηνπ εηζνδήκαηνο. 

 Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 5 θαη 6 νξίδεηαη εηδηθφ ηηκνιφγην πνπ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ 

ρξέσζε ησλ Παγίσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο εθφζνλ ε θαηαλάισζε δελ μεπεξλά ηα 5 θπβηθά 

λεξνχ αλά κήλα αλά άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο. Δθφζνλ ε θαηαλάισζε ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ θπβηθά 

ζα ρξεψλεηαη κε ηελ θιίκαθα ησλ πεξηπηψζεσλ 1, 2, 3 θαη 4. 

 

 Ζ έθπησζε δίδεηαη κφλν γηα ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ,  ηδηφθηεηε ή ελνηθηαδφκελε. 

 

 Ζ  έθπησζε είλαη εηήζηα θαη ηζρχεη απφ ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 4νπ δηκήλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Κηιθίο  θαη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο.  

 

 ηηο πεξηπηψζεηο 2, 3, 5 θαη 6 πνπ ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηή ππεξβαίλεη ηηο 25.000,00 €  

δελ παξέρνληαη νη πξναλαθεξζείζεο εθπηψζεηο θαη παξνρέο. 

 

 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξία εππαζνχο νκάδαο είλαη θαηά 

πεξίπησζε ηα εμήο : 

1. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. 

3. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε (Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ην πνζνζηφ αλαπεξίαο, 

Πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, Κάξηα 

αλεξγίαο θαη φηη  άιιν δεκφζην έγγξαθν κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη ηελ έληαμε ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο). 

Ζ έληαμε θαηαλαισηή ζηηο εππαζείο νκάδεο δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

        5.2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ 

Καζνξίδεηαη εηδηθφ κεησκέλν ηηκνιφγην γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ θαη έρεη σο εμήο: 

Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 
ηέθλσλ 

Έθπησζε 

4 50% γηα ηα πξψηα 25 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

5 60% γηα ηα πξψηα 30 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

6 70% γηα ηα πξψηα 35 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

7 80% γηα ηα πξψηα 40 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

8 90% γηα ηα πξψηα 45 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα  

9 θαη πάλσ Απαιιαγή γηα ηα πξψηα 55 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 
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Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθπησζε έρνπλ σο εμήο: 

1. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

2. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, 

3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη  

4. Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο απφ ηνλ ζχιινγν πνιπηέθλσλ Ν. Κηιθίο 

 

5.3 ΛΟΗΠΔ ΔΚΠΣΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 

Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε (δηαξξνψλ θιπ), εθπηψζεηο ζηα ηέιε χδξεπζεο - απνρέηεπζεο γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο : 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ην ιφγν πνπ δεηά κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

2. Έθζεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ γηα ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο. 

3. Απφθαζε ηνπ Γ.. γηα απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

4. Σν πνζφ κείσζεο είλαη 30% ηεο νθεηιήο ζε εθαξκνγή αληίζηνηρεο ζχζηαζεο ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

πνιίηε.  

5. Δθφζνλ ν θαηαλαισηήο αλήθεη ζηηο εππαζείο νκάδεο - φπσο απηέο νξίδνληαη παξαπάλσ - ή είλαη 

πνιχηεθλνο ε έθπησζε κπνξεί λα αλέιζεη ζην 50%.  

6. Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππαρζεί ζε κηα θαη κφλν εππαζή νκάδα. 

Δπίζεο θ. Πξφεδξε θαη θ.θ. Μέιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζέηνπκε ππ φςηλ ζαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα  
φπνπ θαηαγξάθνληαη νη Βεβαηψζεηο θαηαλαιψζεσλ θαη νη ζπλνιηθέο Δηζπξάμεηο γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία : 

 ΒΔΒΑΗΧΔΗ ΔΗΠΡΑΞΔΗ 
 ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΔΝΑΝΣΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΗΧΝ 

2014 4.200.154,14 € 3.895.685,96 € 92 % 

2015 4.464.937,63 € 3.865.452,98 € 86 % 

2016 4.695.868,04 € 4.236.384,86 € 90 % 

ΤΝΟΛΟ 13.360.959,81 € 11.997.523,80 € 89 % 

Αθφκε ζέηνπκε ππ φςηλ ζαο  ηα εμήο νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηα ππφινηπα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο : 

1. Σν ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ θαηαλαισηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 

4.011.743,82 €, 

2. Οη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 3.320.159,41 € , 

3. Οη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 799.769,68 €. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ην χςνο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ησλ 
θαηαλαισηψλ ππέξ-ηεηξαπιαζηάζηεθε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη ζπκπνιίηεο καο θαηαλαισηέο, ιφγσ ηεο επηαεηνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
ζηελ ρψξα καο φπσο πξναλέθεξα θαη ζηελ αξρή ηεο εηζήγεζεο. 
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Με δεδνκέλε ινηπφλ ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε 
ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πηζηεχνπκε πσο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζε ελφο 
παγίνπ ηξφπνπ ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ησλ θαηαλαισηψλ, νχησο ψζηε απηνί λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο 
κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα ηηο απνπιεξψζνπλ γηα  λα κελ πξνρσξήζνπκε ζε δηαθνπή πδξνδφηεζεο, 
φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ χδξεπζεο.  

Ζ εκπεηξία ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, καο δείρλεη φηη ν ηξφπνο 
ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ πξέπεη λα έρεη δχν βάζεηο : α) ηελ πξννδεπηηθή θιίκαθα δηαγξαθήο ησλ 
πξνζαπμήζεσλ θαη β) ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πνζνχ ηεο ειάρηζηεο δφζεο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ζε 
απηέο ηηο δχν βάζεηο ζηεξίρζεθε ε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 4321/2015 θαη είρε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 
θάζε άιιε ξχζκηζε πνπ εθαξκφζηεθε θαηά θαηξνχο. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ν παξαθάησ ηξφπνο ξχζκηζεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ: 

ΠΗΝΑΚΑ  ΓΟΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΧΝ ΠΡΟ ΣΖΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΔΗ ΔΛΑΥΗΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΟΖ 
ΠΟΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

ΠΡΟΑΤΞΖΔΧΝ 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ - 100 % 

1 - 6 30,00 € 70 % 

7 - 12 30,00 € 60 %  

13 - 24 30,00 € 40 %  

25 - 36 30,00 € 20 % 

κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

 

 Γελ απαηηείηαη πξνθαηαβνιή γηα ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ, 

 Οη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο νξίδνληαη αλά έλα κήλα, 

 Ζ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο είλαη θαη ε έλαξμε ηζρχνο ηεο, 

 Ζ κε πιεξσκή δχν δφζεσλ ζεκαίλεη αθχξσζε ηεο ξχζκηζεο, 

 Ζ ξχζκηζε αθπξψλεηαη φηαλ δελ πιεξψλνληαη νη ηξέρνπζεο νθεηιέο, 

 Ζ δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ γίλεηαη φηαλ απνπιεξσζνχλ φιεο νη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, 

 Οη νθεηιέο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € ξπζκίδνληαη ζε έσο θαη 48 δφζεηο  κε απαιιαγή 

ηνπ 20% ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ επί κέξνπο φξσλ, 

 Οη νθεηιέο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην κεησκέλν ηηκνιφγην ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ή είλαη πνιχηεθλνη ξπζκίδνληαη ζε έσο θαη  48 δφζεηο, κε ειάρηζηε δφζε 20,00 € θαη 

κε απαιιαγή φισλ ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ επί κέξνπο φξσλ, 

 Οη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπο κε φπνηα άιιε 

δηαδηθαζία εθηφο ησλ  Νφκσλ 4304/2014 θαη 4321/2015, δηθαηνχληαη λα ξπζκίζνπλ εθ λένπ 

ηηο νθεηιέο ηνπο κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο ξπζκίδεη ηηο νθεηιέο ηνπ κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη γηα 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ή άιιν ιφγν δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηήλ, έρεη ην δηθαίσκα λα αηηεζεί κία θαη κφλν αθφκε εθ λένπ ξχζκηζε. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  
 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-60/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 14Ν - Απόθαζε 4-61/9-3-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ  (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΙΝ ΝΣΖΚΑΡΥΛ)»    ΘΑ: 62.07.01.03  

πξνϋπνινγηζκνύ:  19.400,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 

 
Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ ,Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 

πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο  κε ηίηιν : «ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΔ - ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  (ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΛΟΤ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ)»  ΘΑ: 62.07.01.03  , πξνυπνινγηζκνχ  19.400,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΔ - ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  (ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΛΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 

 

ΚΟΠΟ:  Σαθηηθή ζπληήξεζε νρεκάησλ θαη Μ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:ΖΓΔΤΑ ζα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία ζπληήξεζεο  ησλ νρεκάησλ , θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα έλα (1) έηνο ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εβδνκαδηαία θαη κεληαία ζπληήξεζε ηνπ ζηφινπ φισλ ησλ νρεκάησλ. Οη έθηαηεο βιάβεο ηνπ ζηφινπ 

ησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα αλάζεζε αθνχ άιισζηε δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 

Δπίζεο εθφζνλ απαηηεζεί απφ έθηαθηε αλάγθε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε επέκβαζε γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

19.400,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
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 Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ππεξεζία 
ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ  θαη επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο 
 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Δγθξίλεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν : ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΕ - ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΕ 

ΕΡΓΑΙΕ  (ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΛΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ), ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016, άξζξν 330 

παξάγξαθνο 3 «Υο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο 

πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.» κε πξφζθιεζε ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα (ΠΑΟΖΓΗΑΛΛΗΓΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 
ΚΖΣΑΛΝΟΓΔΗΝ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ, ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ Β. ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΠΛΔΟΓΔΗΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ ΘΑΗ ΚΑΟΑΛΡΗΓΖΠ Θ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖ & ΔΞΗΠΘΔΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ) 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  19.400,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.03 (ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΕ - 

ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 62.07.01.03  (ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - 
ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ )ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-61/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 15ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-62/9-3-2017. 
 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
(ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017». 

– ΘΑ: 61.93.21 
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Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π.  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : ««ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, 

ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ 
ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017»» πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 02 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

10. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε 
αλαπιερωκαηηθό κέιος ηολ Παραγηό Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  

11. Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού 
κέιοσς Αποζηοιίδε Νηθόιαοσ, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, 

12. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωκαηηθό 
κέιος ηολ Αβρακίδε Ηιία, Φεκηθό Μεταληθό, Γεληθό Δ/ληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 

«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΧΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), 

 ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΧΝΗ, ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΙΧΝ ΔΣΟΤ 2017» 
Προϋπολογισμού 20.000,00 Δυρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   «ΓΔΛΖΥΡΖΣΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ» 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 536/02-03-2017 θαη ψξα: 09:25  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε ΚΑΓ απφ ην TAXISNET 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:62970389/20-02-2017 θαη 
ηζρχεη κέρξη 20-04-2017 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΗΚΑ κε αξ.ζπζη.:000/Π/47564/2017, 
αξ.πξ.:66441/20-02-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 18-08-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γειερξήζηνπ Υξήζηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη 
απνθιεηζκνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη εθφζνλ αλαθεξπρζεί 
κεηνδφηεο ζα πξνζθνκίζεη φηη έγγξαθν ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 Κιεηζηφο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 
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Fax:2310915296 
 

 

2ε   «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:2573                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:014433235000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 537/02-03-2017 θαη ψξα 09:27  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε ΚΑΓ απφ ην TAXISNET 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο 
κε αξ.δήισζεο:1193/01-03-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ κε αξ.πξ.:313129/01-
03-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 17-03-13 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:62996342/24-02-2017 θαη 
ηζρχεη κέρξη 24-03-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξ.ζπζη.:000/Π/55525/2017, αξ.πξ.:77322/24-02-
2017 θαη ηζρχεη κέρξη 23-08-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:16767/01-03-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα 
πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 21,22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 
 
Email: vmanastasiadis@gmail.com 

 
 

3ε   «ΚΟΤΡΣΗΓΖ ΕΑΟΤΡΗ ΣΟΤ ΛΟΤΚΑ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:10684                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:117515735000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 535/02-03-2017 θαη ψξα 08:25 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:16755/22-02-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2017 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Κνπξηίδε Εανχξη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα πξνζθνκίζεη 
φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 21,22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ κε αξ.πξ.:262141/21-
02-2017 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:62976252/21-02-2017 

 Δπαλεθηχπσζε βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία κε 
αξ.δήισζεο:401/18-08-2011 θαη εκ/λία εθηχπσζεο:02-03-2017 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία κε ηαπηφηεηα 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη ε εηαηξία «ΓΔΛΖΥΡΖΣΟ 

ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ» δελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο (Πηζηνπνηεηηθφ 

Δγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην) νπφηε δελ γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ. 

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δηαπίζησζε φηη 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

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) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ (επηπιεφλησλ, 
ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θιπ), ΔΔΛ 
Κηιθίο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο, ΔΔΛ 
Καζηαληψλ Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.483,327 17.799,924 

 
ΤΝΟΛΟ 

17.799,924 

Φ.Π.Α. (24%) 4.271,981 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

22.071,905 

 
 

2) ΓΔΛΖΥΡΖΣΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ (επηπιεφλησλ, 
ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θιπ), ΔΔΛ 
Κηιθίο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο, ΔΔΛ 
Καζηαληψλ Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.583,33 18.999,96 

 
ΤΝΟΛΟ 

18.999,96 

Φ.Π.Α. (24%) 4.559,99 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

23.559,95 

 
 
 
 
 
 

3) ΚΟΤΡΣΗΓΖ ΕΑΟΤΡΗ ΣΟΤ ΛΟΤΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ (επηπιεφλησλ, 
ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θιπ), ΔΔΛ 
Κηιθίο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο, ΔΔΛ 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.633,326 19.599,912 
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Καζηαληψλ Έηνπο 2017 

 
ΤΝΟΛΟ 

19.599,912 

Φ.Π.Α. (24%) 4.703,978 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

24.303,890 

 
 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο ηεξνχλ  ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 17.799,924 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
(ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, ΔΡΝΠ 2017».  

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν :« ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ, 
ΔΡΝΠ 2017» [Αξ. κειέηεο 6/2017 πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00   € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 
61.93.21] ζηελ επηρείξεζε «ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΡΝ ΚΗΙΡΗΑΓΖ», κε Α.Κ.2573 

Α.Φ.Κ. : 072324900,  Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : Αθξνπνηακηά Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 17.799,924 
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 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ δαπάλε ησλ ππεξεζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.21 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ-
ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ-ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ) 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:  4-62/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 16ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-63/9-3-2017. 
 
Έγθξηζε 2νπ  Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ: ΝΘΥ ΓΟΔΠΖ – ΑΟΓΔΠΖ. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αζιαλίδε Σξήζην, Ρνπνγξάθν Κεραληθφ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ έγθξηζε  ηνπ 2νπ  Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ: 
ΝΘΥ ΓΟΔΠΖ – ΑΟΓΔΠΖ, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο :  

 

   

ΑΑΑ ΙΙΙ ΤΤΤ ΙΙΙ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΕΕΕ ΚΚΚ ΘΘΘ ΕΕΕ ΣΣΣ ΗΗΗ 
 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 
 

 
 

A)    ΓΔΝΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ  
 

Ο αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 219.924,00 €   κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α. Ζ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 01-02-2016 θαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 3-25/23-02-2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έρνληαο ιάβεη ππφςε ην 1/2016 Πξαθηηθφ 

Δπηηξνπήο Δηζήγεζεο γηα αλάζεζε θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε ΓΑΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Ο.Δ. κε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά 96.766,56 €  κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Καηφπηλ  ησλ  απαξαίηεησλ  εγθξίζεσλ  ε  χκβαζε  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ  έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 10-

03-2016. Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ηξεηο (3) κήλεο κε ιήμε ηελ 

10ε Ηνπλίνπ 2016. Μεηά απφ ηξείο παξαηάζεηο πξνζεζκίαο ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο νξίδεηαη γηα ηελ 31
ε
 

Μαξηίνπ 2017. 

 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ.  3 ηνπ 
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Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε  ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ  θάζε ζχκβαζεο: «Με ηα ποζά ηυν 

αππόβλεπηυν δαπανών (αππόβλεπηα) πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην απσική ζύμβαζη καλύπηονηαι …… από 

πποθανείρ παπαλείτειρ ή ζθάλμαηα ηηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ ή από απαιηήζειρ ηηρ καηαζκεςήρ οι οποίερ 

καθίζηανηαι απαπαίηηηερ για ηην απηιόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος έπγος………ςπό ηην πποϋπόθεζη να μην 

ηποποποιείηαι ηο «βαζικό ζσέδιο» ηος έπγος, δηλαδή ή όλη καηαζκεςή, καθώρ και ηα βαζικά διακπιηά ζηοισεία ηηρ, 

όπυρ πποβλέπονηαι από ηην απσική ζύμβαζη». 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη λέεο εξγαζίεο. 

 

 
 

 Β)   ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ελ γέλεη ηηο εξγαζίεο  κεηαηφπηζεο ησλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο  πνπ εκπιέθνληαη ζην εχξνο θαηάιεςεο ηεο αξηεξίαο αιιά θαη ησλ παξάπιεπξσλ νδψλ ηνπ έξγνπ ΔΠΑ 

κε ηίηιν «ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΚΗΛΚΗ – ΓΟΨΡΑΝΖ, Σκήκα Α/Κ Μαπξνλεξίνπ – Δίζνδνο Κηιθίο» 

πνπ εθηειείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Κ.Μ. / ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ.  

Πνην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν αθνξά ζηε κεηαηφπηζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο δηακέηξσλ Φ63, 

Φ90, Φ125 θαη εθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ έξγνπ ΔΠΑ. 

Ζ  πξφνδνο  ησλ  εξγαζηψλ,  νη  ηνπηθέο  ζπλζήθεο  θαη  νη  έσο  ηψξα     αθξηβέζηεξεο επηκεηξήζεηο θαη 

πξνκεηξήζεηο επέβαιιαλ θάπνηεο κεηαβνιέο ζηηο αξρηθέο πνζφηεηεο θαη αλέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα λέσλ 

εξγαζηψλ νη νπνίεο θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ 1ν Α.Π.Δ θαη ζην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. 

Ζ αχμεζε ζηηο πνζφηεηεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζηηο ζσιελψζεηο, ζηηο δηθιείδεο θαη ζηηο 

ζπλδέζεηο ηνπ παιηνχ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επέθηαζε θάπνησλ αγσγψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνπέδσλ ησλ ηδηνθηεηψλ, νη νπνίνη απμάλνπλ θαη‟ αλαινγία  ηηο πνζφηεηεο ζε ρσκαηνπξγηθά θαη 

ζε δίθηπα αγσγνχ αληίζηνηρσλ δηαηνκψλ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη βξέζεθαλ αγσγνί νη νπνίνη δελ ππήξραλ ζην αξρηθφ 

ζρέδην ηεο κειέηεο θαη νη νπνίνη απνθφπηνληαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επέθεξε ηελ αλαγθαηφηεηα επηπιένλ 

ζπλδέζεσλ ζην λέν δίθηπν. Σέινο ε απαξαίηεηε ρξήζε θαη απνκφλσζε ησλ ηκεκάησλ κε δηθιείδεο αληίζηνηρσλ 

δηαηνκψλ θαηέζηε ππνρξεσηηθή γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαη ρεηξηζκφ ηνπ λένπ δηθηχνπ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ζηελ 

άκεζε επέκβαζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο.   

Ο παξψλ 2
νο

 Α.Π.Δ. θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κηθξέο 

απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ νη νπνίεο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. Ζ αξρηθή ζχκβαζε δελ ζίγεηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη πιήξσο ν ζηφρνο, ε θαιή ιεηηνπξγία, ν έιεγρνο θαη ε πξαθηηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

Οη πνζφηεηεο φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ιεπηνκεξείο πξνκεηξήζεηο θαη θαίλνληαη ζην 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνλ νπνίν ζπλνδεχεη ε παξνχζα έθζεζε. 

 Γ)   ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

 
 

  
ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 1νο Α.Π.Δ. 2νο Α.Π.Δ. 

 

ΔΡΓΑΗΔ 57.965,66 66.175,02 66.175,02 

         Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% 10.433,82 11.911,50 11.911,50 
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              ΤΝΟΛΟ 68.399,48 78.086,52 78.086,52 

 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 10.259,92 0,00 0,00 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 12,60 12,60 12,60 

ΤΝΟΛΟ 78.672,00 78.099,12 78.099,12 

ΦΠΑ 23% 18.094,56 - - 

                ΦΠΑ 24% - 18.667,44 18.667,44 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 

96.766,56 96.766,56 96.766,56 

 

 

Απφ ηα απξφβιεπηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη πνζφ 10.259,92 € γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. απφ 23% ζε 24%. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 2νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή θαη κε ηνλ 1
ν
 ΑΠΔ ζην πνζφ 

ησλ 96.766,56 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Φ.Π.Α.). 

Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ επηζχξεη αιιαγέο ζε ζηνηρεία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θάησζη: α) δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο, β) δεκφζηα δαπάλε ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ (άκεζεο/έκκεζεο), γ) παξαδνηέα θαη δ) δείθηεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 
 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αζιαλίδε Σξήζηνπ. 
 

 Σον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιών ηνπ έξγνπ : «ΥΘΝ ΓΟΔΠΖ-ΑΟΓΔΠΖ»  . 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-63/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 17ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-64/9-3-2017. 
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Ρξνπνπνίεζε Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη Αλακόξθσζε Ξξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 

2017. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο 

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 θαζφηη ζπληάρζεθαλ ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Λνεκβξίνπ 2016 
θαη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο επήιζαλ αιιαγέο  σο πξνο ηελ κεηαθνξά ησλ έξγσλ πνπ ήηαλ ζε 
εμέιημε.  

Ππγθεθξηκέλα κε ηελ Απφθαζε 17-173/28.12.2016 επηθπξψζεθε ην Ξξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο 
ηνπ έξγνπ "ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΠΟΔΠΖΠ", ε νπνία έγηλε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016. Κε ηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λένπ Θσδηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2017 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

2. Ρελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07, 
3. Ρν έγγξαθν Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, 

4. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο 
ςεθίζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

5. Ρελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
6. Ρηο έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ΓΔΑ,  

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Ρξνπνπνηείηαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 εμαηηίαο ηνπ  φηη  απφ ηελ εκέξα 

ςήθηζεο ηνπ ηελ 15ε Λνεκβξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, πξνέθπςαλ πξάμεηο νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε χπαξμεο λένπ έξγνπ σο εμήο : 

 

Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο 11.02.02.25 κε ηελ Ξεξηγξαθή "ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ 39.576,00 € (ηξηάληα ελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

εβδνκήληα πέληε επξψ). 

 

Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  έηνπο 2017, εμαηηίαο ηνπ  φηη  απφ ηελ εκέξα ςήθηζεο 

ηνπ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ηελ 15ε Λνεκβξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, πξνέθπςαλ 

πξάμεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, σο εμήο: 

 

1. Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο Ξξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ 11.02.02.25 κε ηελ Ξεξηγξαθή "ΚΗΘΟΑ 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ Ξξνυπνινγηζκνχ 

39.576,00 € (ηξηάληα ελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα εβδνκήληα έμη επξψ). 

2. Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.08 κε πεξηγξαθή " ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΗΑ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ" κε ην πνζφ 20.000,00 € 

(είθνζη ρηιηάδεο επξψ) θαη έηζη δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζην πνζφ ησλ 40.000,00 € 
(ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ). 
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3. Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.18 κε πεξηγξαθή " ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 
ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ ΓΗΑ ΑΡΡΝΚΑΡΖ 

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ" κε ην πνζφ 19.576,00 € (δεθαελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα εβδνκήληα έμη 
επξψ) θαη έηζη δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζην πνζφ ησλ 39.424,00 € (ηξηάληα ελληά ρηιηάδεο 

ηεηξαθφζηα είθνζη ηέζζεξα επξψ). 
 

Ζ κείσζε ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ πξνυπνινγηζκνχ 61.93.08 θαη 61.93.18 επέξρεηαη θαη 

επεηδή ζην κεζνδηάζηεκα απφ ηνλ Λνέκβξην 2016 έσο ζήκεξα έρνπλ πξνθχςεη λέα 

δεδνκέλα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 γηα 
ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 

 
  ΑΛΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.25 ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 39.576,00 

61.93.08 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
40.000,00 

61.93.18 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ ΓΗΑ 

ΑΡΡΝΚΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ 

39.424,00 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-64/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 4ν- ΑΞΝΦΑΠΖ 4-65/9-3-2017. 
 
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ γηα πξνζηαζία αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο»  

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΝΓΓΝΝζέκαηεοεκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θπξηαθίδε Σξηζηφθνξν, Απνζεθάξην ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα 

κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα πξνζηαζία αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο», 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησεηζήγεζε:  

 
Ζ ΓΔΤΑΚηιθίο πξνέβε ζηελ πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρψξσλ 
θαη ησλ ζσιελψζεσλ  ησλ αληιηνζηαζίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ησλ: Κηιθίο , Πηθξνιίκλεο,  
Κξνπζζψλ,  Γαιιηθνχ , Μνπξηψλ , Γντξάλεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παγεηνχ ν νπνίνο έζεζε ηνλ Γήκν Κηιθίο ζε 
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  
 
πγθεθξηκέλα ε επηθξάηεζε αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πξνθάιεζε εθηεηακέλα πξνβιήκαηα ζηηο ζσιελψζεηο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ, θπξίσο ζε ζηδεξνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα χδξεπζεο φπσο βάλεο, 
αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο θιπ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ.  
 
Χο άκεζε ελέξγεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πδξνιεςίαο ήηαλ αθελφο ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαη αθεηέξνπ ε 
ηνπνζέηεζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ηηο 
εκέξεο ηνπ παγεηνχ. 
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Ζ ηερληθή Έθζεζε πνπ αθνινπζεί αλαγξάθεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
 

 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  Αγνξά κνλσηηθψλ πιηθψλ  
 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

 

3. ΚΟΠΟ: ΖΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αληιηνζηαζίσλ  θαη ησλ 

Γεσηξήζεσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.     . 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ  ησλ αληιηνζηαζίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ησλ: Κηιθίο , 
Πηθξνιίκλεο,  Κξνπζζψλ,  Γαιιηθνχ , Μνπξηψλ , Γντξάλεο . Με ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ πξνζηαηεχνληαη νη ρψξνη 
ηνπ Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ησλ ζσιελψζεσλ  ησλ  Αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ Γεσηξήζεσλ απφ ην ηηο 
απξφβιεπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
 

5.  Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
 
 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 5cm m
2
 290 4,40 € 1.276,00 € 

2 

Ταινβάκβαθαο κε επέλδπζε  αινπκηλίνπ  

πάρνπο 3cm m
2
 600 2,01€ 1.206,00€ 

3 

Πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5cm ρσξίο 

επέλδπζε αινπκηλίνπ  m
2
 480 3,22€ 1.545,60€ 

    

ΤΝΟΛΟ 4.027,60€ 

    

Φ.Π.Α 24% 966,62€ 

    

ΤΝΟΛΟ 4.994,22€ 

 
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.027,60 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α 

θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-
06-95). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαθίδε Σξηζηφθνξνπ. 

 

 Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα πξνζηαζία αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο», ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Α/Α ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 5cm m
2
 290 4,40 € 1.276,00 € 

2 

Ταινβάκβαθαο κε επέλδπζε  αινπκηλίνπ  

πάρνπο 3cm m
2
 600 2,01€ 1.206,00€ 

3 

Πεηξνβάκβαθαο πάρνπο 5cm ρσξίο 

επέλδπζε αινπκηλίνπ  m
2
 480 3,22€ 1.545,60€ 

    

ΤΝΟΛΟ 4.027,60€ 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο κε ηελ επηρείξεζε: Αβξακίδεο Ξαχινο κε ΑΦΚ: 039365317, έδξα: Ρζηξνγηάλλε 

7 Θηιθίο, Ρ.Θ : 61100κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 4.027,60€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  4.027,60€ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.06.01 (ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ K.Α. 25.06.01 (ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ) ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 4-65/9-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 19ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 4-66/9-3-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΓΟΑΙΗΘΥΛ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΚΔΓΑΙΥΛ ΓΗΑΡΝΚΥΛ»  ΘΑ: 25.05.05, πξνϋπνινγηζκνύ: 3.997,50 € πιένλ Φ.Ξ.Α.   

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ  ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΓΟΑΙΗΘΥΛ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΥΛ ΓΗΑΡΝΚΥΛ» ζχκθσλα κε 

ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
 

ΘΔΜΑ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΑΣΟΜΧΝ  

ΚΟΠΟ 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ βιαβψλ ζε θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο εληφο ησλ αληιηνζηαζίσλ  ηεο 

πφιεο ηνπ Κηιθίο θαη εληφο θεληξηθψλ θξεαηίσλ χδξεπζεο απαηηείηαη λα ππάξρεη  ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ  

δηαζέζηκε κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ραιχβδηλσλ πδξαπιηθψλ  εμαξηεκάησλ θαηάιιεια γηα 

ειεθηξνζπγθφιιεζε,  γηα ηελ νκαιή ηξνθνδνζία κε λεξφ ζε πεξίπησζε  δηαξξνήο.  

 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΤΛΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ. 
ΤΝΟΛΟ 

1 

Χαλςβδοζωλήναρ 
ανεςπαθήρ 8΄΄, Εξωηεπική 
διάμεηπορ 219,1mm , SCH 
30, πάσορ 7,04 mm. 

7 m 88,00  616,00 

2 
Φλάνηδα λαιμού DN 400, 
PN 16, καηά DIN 

2 ηεμ 102,00  204,00 

3 
Φλάνηδα λαιμού DN 350, 
PN 16, καηά DIN 

2 ηεμ 82,00  164,00 

4 
Φλάνηδα λαιμού DN 200, 
PN 16, καηά DIN 

6 ηεμ 29,00  174,00 

5 
Φλάνηδα λαιμού DN 200, 
PN 25, καηά DIN 

8 ηεμ 54,00  432,00 

6 
Φλάνηδα λαιμού DN 150, 
PN 25, καηά DIN 

4 ηεμ 31,00  124,00 

7 
Φλάνηδα ηόπνος σαλύβδινε 
επίπεδε DN80 , PN 16 

6 ηεμ 10,00  60,00 

8 
Εξάπμοζε σαλύβδινε  DN 
200, PN25 με νηίδερ 
γαλβανιδέ 

1 ηεμ 340,00  340,00 

9 
Εξάπμοζε σαλύβδινε  DN 
150, PN16 με νηίδερ 
γαλβανιδέ 

1 ηεμ 125,00  125,00 

10 
Σςζηολή ομόκενηπε DN 
400-350, SCH STD 

2 ηεμ 230,00  460,00 

11 
Σςζηολή ομόκενηπε DN 
200-150, SCH STD 

1 ηεμ 24,00  24,00 
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12 
Σςζηολή ομόκενηπε DN 
100-80, SCH STD 

5 ηεμ 6,50  32,50 

13 Ταθ DN150,SCH STD 3 ηεμ 50,00  150,00 

14 Ταθ DN200,SCH STD 2 ηεμ 90,00  180,00 

15 
Καμπύλε 90 μοιπών,  DN 
200 , SCH STD, Long 
Radius 

2 ηεμ 62,00  124,00 

16 
Καμπύλε 45 μοιπών,  DN 
200 , SCH STD 

3 ηεμ 60,00  180,00 

17 
Καμπύλε 90 μοιπών,  DN 
150 , SCH STD, Long 
Radius 

6 ηεμ 33,00  198,00 

18 
Καμπύλε 90 μοιπών,  DN 
80 , SCH STD, Long 
Radius 

5 ηεμ 7,00  35,00 

19 

Παπέμβςζμα θλανηδών  8΄΄ 
(DN200) PN 25, από 
πεπμανίηε,ανες αμιάνηος, 
καηάλλελο για δίκηςα 
νεπού.  

10 ηεμ 5,50  55,00 

20 

Παπέμβςζμα θλανηδών 
14΄΄ (DN350) PN 16, από 
πεπμανίηε,ανες αμιάνηος, 
καηάλλελο για δίκηςο 
νεπού. 

5 ηεμ 32,00  160,00 

21 

Παπέμβςζμα θλανηδών 
16΄΄ (DN400) PN 16, από 
πεπμανίηε,ανες αμιάνηος, 
καηάλλελο για δίκηςο 
νεπού. 

4 ηεμ 40,00  160,00 

  

Άθροισμα  δαπανών   3.997,50 

  

ΦΠΑ 24%     959,40 

  

υνολική  δαπάνη   4.956,90 

 
 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.997,50 € πιένλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθφ CPV  44167300-1   (Κακπχιεο, "ηαπ", εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ) θαη 44167110-2 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν :«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ  

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΥΛ ΓΗΑΡΝΚΥΛ», κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο 
ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. 

 

 Γηαπηζηψλεη φηη εγγξάθεθε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017. Ππγθεθξηκέλα ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΥΛ 

ΔΜΑΟ/ΡΥΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2") ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε 3.997,50 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΥΛ 
ΔΜΑΟ/ΡΥΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2") ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 4-66/9-3-2017. 

 

 

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. 

 
 

 
 

9 Καξηίνπ 2017 
 

 
                                                      

 
 


