
 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  6/2017 

Σεο κε αξηζκό 06/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 20Απξηιίνπ 2017 θαη 
ώξα: 12:00 π.κ., εκέξα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   1014/13-04-2017, 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) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Θαξακπίδεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αλαπιεξσκαηηθφ Κέινο 

6) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-84/20-04-2017 

Αλάθιεζε  απόθαζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Ηιεθηξνινγηθώλ 
Δγθαηαζηάζεωλ Γήκνπ Κηιθίο». 

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ηίηινπ.  
 
Ιφγσ ιαζψλ πνπ εκθηινρψξεζαλ ζηε δηαδηθαζία δεκνζηεχζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

ηνπ έξγνπ, πξνηείλεηαη ε αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ  ηνπ Γ.Π. κε αξηζκφ : 12-117/2016, 12-
118/2016, 12-119/2016, 13-149/2016, 13-150/2016, 13-151/2016, 13-152/2016, 2-
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18/2017, θαζψο θαη ε καηαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ θαη ε πξνθήξπμε λένπ κε λέα 
ζρεηηθή ιήςε απφθαζεο Γ.Π. ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
 

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

ηεο Ξξνέδξνπ,   
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 

 

 Δγθξίλεη  ηελ αλάθιεζε ησλ  απνθάζεσλ  ηνπ Γ.Π. κε αξηζκφ : 12-117/2016, 12-
118/2016, 12-119/2016, 13-149/2016, 13-150/2016, 13-151/2016, 13-152/2016, 2-

18/2017. 
 

 Δγθξίλεη  ηελ καηαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Ιεηηνπξγία θαη 

Ππληήξεζε Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο». 
 

 Δγθξίλεη  ηελ πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ κε λέα ζρεηηθή ιήςε απφθαζεο Γ.Π. ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-84/20-04-2017 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-85/20-04-2017 
 
Πξνκήζεηα νρήκαηνο, Κωδηθόο εμόδωλ: 13.01, πξνϋπνινγηζκόο 27.000,00€ πιένλ 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο 

πξνκήζεηαο νρήκαηνο, θσδηθνχ εμφδσλ: 13.01, πξνυπνινγηζκνχο 27.000,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., 
ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
 
 
 

1.  ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 4x4 

 



 

 

 

2.  ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

H πξνκήζεηα νρήκαηνο 4x4 θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα θαιχςεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

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

δχζβαηα ζεκεία θαη πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ αλνηγφκελνη δξφκνη. 

 
3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 27.000,00  Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη 

ζα θαιπθζεί   απφ   ηδίνπο   πφξνπο   ηεο   Γεκνηηθήο   Δπηρείξεζεο   Ύδξεπζεο   Απνρέηεπζεο   

Κηιθίο. 

(Κσδ.Πξνυπ.: 13.01) 

 
 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 
νρήκαηνο», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε 
Ξ17/2017 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 νρήκαηνο»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  27.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ 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 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ), ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ» 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 13.01 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Π17/2017 

 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ  

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Υ Ο Τ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

 δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

 
την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την προμόθεια: 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ>> 
Πξνϋπνινγηζκνύ 27.000,00 Δπξώ 

(πλϋον  Φ.Π.Α.), 

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

 
καλεύ 

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

 

mailto:giovanoudis@deyak.gr


 

 

 

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  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   



 

 

 

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 

 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

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

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

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

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

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

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

4. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

5. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

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

 

 

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

2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  28-6-2017  οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ 28-6-2017.   

 

Άρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 

mailto:paragios@deyak.gr
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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.  
2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 

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

με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

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

3. Ο ενιαι οσ φα κελοσ Προςφορα σ πρε πει να ει ναι ερμητικα  κλειςτο σ και να περιε χει τα ακο λουθα: 

α) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ>>, κατα  τα οριζο μενα ςτο 

α ρθρο 24, 

β) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Σεχνικη  Προςφορα >>, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24, 

γ) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο (κλειςμε νο με τρο πο που δε μπορει  να ανοιχθει  χωρι σ να καταςτει  του το 

αντιληπτο  επι  ποινη  αποκλειςμου ,) με την ε νδειξη <<Οικονομικη  Προςφορα >> ο οποι οσ περιε χει τα 

οικονομικα  ςτοιχει α τησ προςφορα σ , κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24  

Οι τρεισ (3) ξεχωριςτοι  ςφραγιςμε νοι φα κελοι φε ρουν επι ςησ τισ ενδει ξεισ του κυρι ωσ φακε λου τησ παρ.2 

4. Οι προςφορε σ και τα περιλαμβανο μενα ςε αυτε σ ςτοιχει α ςυντα ςςονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα η  

ςυνοδευ ονται απο  επι ςημη μετα φραςη τουσ ςτην ελληνικη  γλω ςςα. 

5. Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν.   

 

Ωρθρο 4:Διαδικαςύα κατϊθεςησ και εξϋταςησ των προςφορών- Τποβολό δικαιολογητικών 
-Κατακύρωςη- ύναψη ςύμβαςησ – Τπογραφό ςυμφωνητικού  
 
16.2 Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, καθώσ και η εκπλόρωςη 
ϊλλων τυπικών προώποθϋςεων που απαιτούνται ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον 
αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών αποςφραγύζονται κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, εύτε ευθύσ αμϋςωσ 
με το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών, εύτε ςε ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από το 



 

 

 

αρμόδιο όργανο με ειδικό πρόςκληςη αυτών που ϋλαβαν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικό ανακούνωςη που 
θα τουσ αποςταλεύ και η οπούα θα εύναι και ςε εμφανϋσ μϋροσ τησ Τπηρεςύασ  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών, για όςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την προηγηθεύςα 
αξιολόγηςη των Σεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται με την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. 
 
την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ανακοινώνει τισ 
τιμϋσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, των οπούων οι Προςφορϋσ ϋγιναν αποδεκτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνει ςτο 
Πρακτικό Διαγωνιςμού τα ςχετικϊ αποτελϋςματα.  
 
Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω ςταδύων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε ϋνα μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, 
επικυρώνονται με απόφαςη για την ϋγκριςη του Πρακτικού Διαγωνιςμού από το Δ τησ ΔΕΑΤΑ ΚΙΛΚΙ, η 
οπούα και κοινοποιεύται ςτουσ Προςφϋροντεσ. 
 
Κατϊ τησ παραπϊνω απόφαςησ, όπωσ και κατϊ τησ Διακόρυξησ, χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 127 του ν. 4412/2016 
 
Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 
 
 
 

 
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ 

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

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. 
 
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 , 1ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςησ, Σ.Κ.61100, Κιλκύσ την επόμενη τησ κοινοπούηςησ τησ κατακυρωτικόσ προσ τον 
προςωρινό ανϊδοχο απόφαςησ (τόποσ και χρόνοσ). 
  Μετϊ  την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ ενςτϊςεων προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςασ , κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο 
τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
εγγραφόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.           
 

 
 
 

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

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.  
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η προμόθεια εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ 
κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 



 

 

 

6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα . 

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

 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

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

νομοθετημϊτων: 

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

 

1.6 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

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

 

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

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

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

   



 

 

 

8.2. Η πληρωμό του Ανϊδοχου θα γύνει μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών , από την αρμόδια 
Επιτροπό , ςύμφωνα με το Άρθρο 200 παρϊγραφοσ 4 ςημεύο α) , του ν.4412/2016 και μετϊ από 
την κατϊθεςη των δικαιολογητικών που το ύδιο ϊρθρο του ν. 4412/2016 ορύζει  

  

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

Άρθρο 10: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
 
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. 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 
 Ο τύτλοσ τησ προμόθειασ εύναι:  
 «Προμόθεια οχόματοσ ». 
 
  

 11.2              Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ τησ προμόθειασ 

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

11.3       Σόποσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

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

  

 Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ 4Φ4 για την τεχνικό υπηρεςύα και ςυγκεκριμϋνα την Ε.E.Λ. 

Κιλκύσ και αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ διπλόσ καμπύνασ με τετρακύνηςη και ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Σεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ, ορύζεται ςε 2 ΜΗΝΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών , διενεργεύται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται 
να παραςτεύ, εφ΄ όςον το επιθυμεύ , ο προμηθευτόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του ύδιου 
νόμου. 



 

 

 

 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα επιλογόσ Αναδόχου – ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών. 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του ϊρθρου 327 

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

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

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ-Ανϊδειξη Αναδόχου 

 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 311 και 95παρ . 2 ν.4412/2016 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό. 
 
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςτο ποςό 540 Ευρώ (2% του 

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

 
 

 
 
  

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

 
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

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

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

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

ειδικότερα ορύζει. 

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

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



 

 

 

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

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ 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.   

 

 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

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

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

 

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

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

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

προςφορών. 

 

Ωρθρο 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.  

 



 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

  

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

 

Ωρθρο 22: Κριτόρια επιλογόσ  
 

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

 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

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

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

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

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

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

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

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

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

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 



 

 

 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

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

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

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

 

Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

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

 

  

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

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

23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 



 

 

 

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

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

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 



 

 

 

προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

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

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

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

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

 

(α) 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 πξνέιεπζεο ηνπο.  

 

23.5  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412 / 2016). 

 

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

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

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

την περύπτωςη φυςικού προςώπου , η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών επιτηδευμϋνα από την 
αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα. 
 
την περύπτωςη ϊλλων μορφών εταιριών , οποιαδόποτε νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οπούοι ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ.  
 
Περαςτικό εκπροςώπηςησ , εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπο του.  
 
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» 

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

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

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



 

 

 

 
1. Τπεύθυνη Δόλωςη του ν. 1599/86 κατϊ το υπόδειγμα τησ υπηρεςύασ, περύ των κριτηρύων 

αποκλειςμού του Οικονομικού φορϋα, από την ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων, του ν. 4412/2016 
και των κριτηρύων καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

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

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

 
24.4     Ο φάκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ»  περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το θεωρημϋνο από την 
αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (γ) τησ παρούςασ.  

24.5  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

 

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

ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 

 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-86/20-04-2017 

Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :«ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ» ΚΑ: 11.02.02.11  πξνϋπνινγηζκνύ:60.000,00 € πιένλ 
Φ.Π.Α. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ 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 έξγνπ κε 
ηίηιν :« ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔ ΘΟΝΠΗΩΛ» πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 28 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   



 

 

 

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αζλανίδε Υρήζηο, Σοπογράθο Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς, λόγω κωλύμαηος ηοσ Παραγιού 
Ιωάννε, Πρόεδρο ηες Δπιηροπής, Πολιηικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς 

2. Καπαζακαλίδε Παναγιώηε Πολιηικό Μετανικό Σ.Δ. ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς, λόγω κωλύμαηος ηοσ 
ηακηικού μέλοσς Αποζηολίδε Νικόλαοσ, Υεμικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς  

3. Γιοβανούδε Υρήζηο, Πολιηικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς με αναπλερωηή ηον Κορκοηίδε 
Κων/νο, Ηλεκηρολόγο Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΤΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (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.   
 

1
ε
   «ΠΑΤΛΙΓΗ ΓΔΡΑΙΜΟ & ΙΑ ΔΣΔ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  23824      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Κηιθίο) κε 
αξηζκό 9296 θαη πνζνύ 1.200,00 € 

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Παπιίδε Γεξάζηκνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 α) δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνύζεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 
Β-Δ ηεο παξνύζαο, γ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 
έλα εθαηνκκύξην επξώ εθηόο ΦΠΑ, όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/2005(Α’30)  

1. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο 
αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε , β) δσξνδνθία, γ) 
απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

2. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ 
3. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
4. Γελ ηειεί ππό πηώρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην 
δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

5. Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, δελ έρεη 
θξηζεί έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 

6. Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 21 ηεο 
δηαθήξπμεο 

7. Γειώλεη κε αηνκηθή ηνπ επζύλε όηη ε πξνζθνξά πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηνλ δηαγσληζκό 
έρεη ππνγξαθεί από ηνλ Παπιίδε Γεξάζηκν ηνπ Σειέκαρνπ ν νπνίνο είλαη λόκηκνο 
εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο 



 

 

 

8. Η επηρείξεζε  ΠΑΤΛΙΓΗ ΓΔΡΑΙΜΟ & ΙΑ ΔΣΔ «ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ» δελ έρεη δηαπξάμεη 
πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν λα ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ 

9. Η επηρείξεζε δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζε επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελώζεηο 
10. Όια ηα θσηναληίγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηύπσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/2113, εκ/λία 03-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 21-
03-2020 

 Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 07-11-2008 

 1ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 19-01-2009 

 2ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 10-06-2013 

 3 ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 11-11-2013 

 4ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 18-09-2014 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
 
FAX: 2341029110 
 

2ε   «ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» 

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

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Κηιθίο) κε 
αξηζκό 9295 θαη πνζό 1.200,00 € 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/2816, εκ/λία 17-02-2015 θαη ηζρύεη κέρξη 16-
02-2018 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα  

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341029295 
 

3
ε
   «ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11282     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/5101, εκ/λία 14-04-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 11-
04-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 α) δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο δηαθήξπμεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 
Β-Δ ηεο παξνύζαο θαη γ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη 
ην έλα εθαηνκκύξην επξώ εθηόο ΦΠΑ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ.4 
ηνπ λ.3310/2005(Α30) 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Κηιθίο) κε 
αξηζκό 9297 θαη πνζνύ 1.200,00€ 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341097557 

 
 



 

 

 

Η Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε όινη νη 
δηαγσληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.  
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 από ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 

Α/Α ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Δκ (%) 

1 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

3% 

2 
ΠΑΤΛΙΓΗ ΓΔΡΑΙΜΟ & ΙΑ ΔΣΔ 

2% 

3 
ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

2% 

 
Καηόπηλ 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 δηαγσληδφκελνη ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ»  κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% 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 ηεο Ξξνέδξνπ,   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ». 
 

 Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ», κε Α.Φ.Κ.: 042880640,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Γξνζάην Θηιθίο, Ρ.Θ. 
61003, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 58.200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 



 

 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.11  (ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ) 

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: 6-86/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-87/20-04-2017 

 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 44.109,00 € πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 61.93.02 
 
 

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

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ 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 ηνπ έξγνπ : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ 

ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, 
ΓΝΪΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ: 44.109€ πιένλ Φ.Ξ.Α. Θ.Α. : 61.93.02, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ 

ΚΟΠΟ 

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

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

365 εκεξψλ 



 

 

 

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

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε)  κε ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο 

απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.109,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Κ.Α.Γ.: 61.93.02 

 

ρεηηθό CPV 71314100-3 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ 
ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. 

κειέηε  Κ13/2017  πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, 

ΓΝΪΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  44.109,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.02 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η 

ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-ΓΟΪ-ΜΟΤΡΙΩΝ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ 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 61.93.02 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓ.ΔΠΙΓ/Η 

ΒΛΑΒΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝ/Η Α/ ΚΑΙ Γ/Ξ ΓΔ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-ΓΟΪ-ΜΟΤΡΙΩΝ), ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 



 

 

 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-87/20-04-2017. 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

 

    
    

 

 

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

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

  

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΦΟΤ 
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ 
ΜΟΤΡΙΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 61.93.02 
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Άρθρο 1   Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτων Υορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ  
6. Αναθϋτων Υορϋασ: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   

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

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Κορκοτύδησ Κωνςταντύνοσ 

7. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

8. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

9. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

10. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Η δημοπραςι α θα διενεργηθει  ςτο Κιλκι σ και ειδικο τερα ςτα γραφει α τησ ΔΕΤΑ Κιλκι σ την …………..…… Μαι ου 

2017 και Ω ρα : 10:00  και απο  την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   
 

4.1 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 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.    
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  …-…-2017 οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 



 

 

 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ …/…/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 : 

« ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ» 

με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…/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 προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. 

3.7. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα , ει τε απο  

ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ 

εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα  απαραιτη τωσ πρε πει να προςδιορι ζεται η ε κταςη και το ει δοσ τησ 

ςυμμετοχη σ του (ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοιβη σ μεταξυ  τουσ) κα θε με λουσ τησ ε νωςησ, καθω σ 

και ο εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 



 

 

 

 
16.3 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. Η παραλαβη  μπορει  να ςυνεχιςθει  και μετα  την ω ρα λη ξησ, αν η 

υποβολη , που ε χει εμπρο θεςμα αρχι ςει, ςυνεχι ζεται χωρι σ διακοπη  λο γω του πλη θουσ των προςελθο ντων 

ενδιαφερομε νων οικονομικω ν φορε ων. Η λη ξη τησ παραλαβη σ κηρυ ςςεται επι ςησ απο  τον Προ εδρο τησ 

Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , με προειδοποι ηςη ολι γων λεπτω ν τησ ω ρασ και μετα  την κη ρυξη τησ λη ξησ δεν 

γι νεται δεκτη  α λλη προςφορα . 

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 
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. 
 

28 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  
29 αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
30 αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ.  

 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 



 

 

 

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.  
  

11. Σο ςυμφωνητικό. 
12. Η παρούςα Διακόρυξη. 
13. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
14. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
15. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
16. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
17. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
18. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
19. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
20. 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 

 
7.2. 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 
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 ). 

1.8 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”.  

 

1.9 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.10 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισiii, 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 

  
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.  92 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 
2017 και με αρ.  92  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 ). 



 

 

 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 
Σύτλοσ του ϋργου 

 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ 
ΜΟΤΡΙΩΝ». 

 
  

11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  32.500,00 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.850 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.752,20 που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
 

το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 6,50  ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
 
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Δημοτικό Ενότητα ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ 

 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

 Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Γαιιηθνχ έρεη δεθαπέληε (15) αληιηνζηάζηα είηε αληιηνζηάζηα-δεμακελέο ,  θαη 

δέθα (10) δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

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

δεμακελέο βαξχηεηαο νηθηζκψλ. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

365 εκεξψλ 

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

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηδηφξζσζε  ειεθηξηθψλ βιαβψλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο 

δεμακελέο χδξεπζεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη δεμακελψλ κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ηεο κειέηεο.  

 



 

 

 

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., 
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 882,20 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,  
 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 …/…/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.  
 
16.3 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, 

ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού 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.   

 

 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η …/…/2017, ημϋρα  ………...  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.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

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. 

 

Ωρθρο 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. 

 

Ωρθρο 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). 

 

Ωρθρο 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. 

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, 

(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. 

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).  

Ωρθρο 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 ΗΜΕΡΨΝ 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). 
 
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)iv 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  

9. 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. 

10. 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 
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 Ωρθρου 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. 

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  Η/Μ. ό 
Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα 

- Εργοδηγού πτυχιούχοι μϋςων Σεχνικών χολών με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Αδειούχοι επιχειρηματύεσ με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Εμπειροτϋχνεσ με δεκατετραετό και ϊνω πεύρα 
- Τπομηχανικού, πτυχιούχοι ΣΕΙ και ΚΑΣΕΕ μετϊ τριετύα από λόψη πτυχύου 

 
(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. 
  

 
 

(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. ό Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ 
Μητρώα 
 
  (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 

 
(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 απαλλϊςςονται 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. 
 
 
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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

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. 87/2017 

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. 

 
 Κιλκύσ, …-…-2017 

 

 

ΘΔΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-88/20-04-2017 

 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» πξνϋπνινγηζκνύ: 47.260,00 € πιένλ 
Φ.Π.Α. Κ.Α.: 61.93.03. 
 
 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ 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 ηνπ έξγνπ : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ» 

πξνυπνινγηζκνχ: 47.260,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. Θ.Α.: 61.93.03, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ  
  



 

 

 

«ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ» 

 

ΚΟΠΟ 

Ζ Γεκνηηθή ελφηεηα Κηιθίο έρεη  37  αληιηνζηάζηα, θαη  17  δεμακελέο 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Υέξζνπ  έρεη  14 αληιηνζηάζηα θαη 7 δεμακελέο. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
365 εκεξψλ 

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

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

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο 

απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 47.260,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Κ.Α.Γ.:61.93.03 

ρεηηθό CPV 71314100-3 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ14/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 

Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ»  

(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  47.260,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.03 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

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

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ 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 61.93.03 (ΗΛ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓ/Η 

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

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-88/20-04-2017. 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

 

 

    
    

 

 

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

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

  

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΤ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 61.93.03 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Μ14/2017 

 
 

mailto:giovanoudis@deyak.gr


 

 

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α 

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Υ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   Ε Ρ Γ Ο Τ

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

 δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

 
την με ςυνοπτικού διαγωνιςμού επιλογόσ αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ 
 

Δθηηκώκελεο αμίαο  47.260,00 Δπξώ 

(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. 

 



 

 

 

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  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   



 

 

 

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 

 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Άρθρο 1   Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτων Υορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ  
11. Αναθϋτων Υορϋασ: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   

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

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Κορκοτύδησ Κωνςταντύνοσ 

12. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

13. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

14. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

15. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Η δημοπραςι α θα διενεργηθει  ςτο Κιλκι σ και ειδικο τερα ςτα γραφει α τησ ΔΕΤΑ Κιλκι σ την …………….. ………. 

2017 και Ω ρα : 10:00  και απο  την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   
 

4.2 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 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.    
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  …-…-2017 οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 



 

 

 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ …/…/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 : 

« ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ » 
με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…/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 προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. 

3.7. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα , ει τε απο  

ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ 

εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα  απαραιτη τωσ πρε πει να προςδιορι ζεται η ε κταςη και το ει δοσ τησ 

ςυμμετοχη σ του (ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοιβη σ μεταξυ  τουσ) κα θε με λουσ τησ ε νωςησ, καθω σ 

και ο εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 



 

 

 

 
16.4 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. Η παραλαβη  μπορει  να ςυνεχιςθει  και μετα  την ω ρα λη ξησ, αν η 

υποβολη , που ε χει εμπρο θεςμα αρχι ςει, ςυνεχι ζεται χωρι σ διακοπη  λο γω του πλη θουσ των προςελθο ντων 

ενδιαφερομε νων οικονομικω ν φορε ων. Η λη ξη τησ παραλαβη σ κηρυ ςςεται επι ςησ απο  τον Προ εδρο τησ 

Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , με προειδοποι ηςη ολι γων λεπτω ν τησ ω ρασ και μετα  την κη ρυξη τησ λη ξησ δεν 

γι νεται δεκτη  α λλη προςφορα . 

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 
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. 
 

31 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  
32 αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
33 αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ.  

 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 



 

 

 

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.  
  

21. Σο ςυμφωνητικό. 
22. Η παρούςα Διακόρυξη. 
23. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
24. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
25. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
26. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
27. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
28. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
29. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
30. 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 

 
7.3. 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 
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 ). 

1.11 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”.  

 

1.12 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.13 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισv, 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 

  
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.  93 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 
2017 και με αρ.  93  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 ). 



 

 

 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 
Σύτλοσ του ϋργου 

 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  

 « ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ ». 
 

  

11.4. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  34.820.50 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 6.267,69 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 6.163,23 που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
 

το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 8,58  ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
 
 
 

11.5.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Δημοτικό Ενότητα ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ   
 
11.6. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

 Ζ Γεκνηηθή ελφηεηα Κηιθίο έρεη  37  αληιηνζηάζηα, θαη  17  δεμακελέο 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Υέξζνπ  έρεη  14 αληιηνζηάζηα θαη 7 δεμακελέο. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
365 εκεξψλ 

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

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

 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

365 εκεξψλ 

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

ηηο αξγίεο γηα ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηδηφξζσζε  ειεθηξηθψλ βιαβψλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο 

δεμακελέο χδξεπζεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη δεμακελψλ κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ηεο κειέηεο.  

 



 

 

 

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: 

11 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

12 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

13 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

14 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., 
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 Ομϊδεσ 
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 945,20 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,  
 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 …/…/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.  
 
16.4 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, 

ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού 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.   

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η …/…/2017, ημϋρα  ……...  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.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

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. 

 

Ωρθρο 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. 

 

Ωρθρο 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). 

 

Ωρθρο 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. 

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, 

(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. 

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).  

Ωρθρο 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 ΗΜΕΡΨΝ 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). 
 
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)vi 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  

11. 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. 

12. 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 
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 Ωρθρου 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. 

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  Η/Μ. ό 
Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα 

- Εργοδηγού πτυχιούχοι μϋςων Σεχνικών χολών με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Αδειούχοι επιχειρηματύεσ με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Εμπειροτϋχνεσ με δεκατετραετό και ϊνω πεύρα 

 
 
(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. 
  

 
 

(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. ό Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ 
Μητρώα 
 
  (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 

 
(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 απαλλϊςςονται 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. 
 
 
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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

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. 88/2017 

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. 

 
 Κιλκύσ, …-…-2017 

 
 

ΘΔΜΑ 6Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-89/20-04-2017 

 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ» πξνϋπνινγηζκνύ: 44.815,30 € πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 
61.93.04. 
 
 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ 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 ηνπ έξγνπ : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ: 

44.815,30 € πιένλ Φ.Ξ.Α. Θ.Α.: 61.93.04, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ EΚΘΔΗ  

 

 «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ» 

 



 

 

 

ΚΟΠΟ 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κξνπζζψλ έρεη  ζαξάληα (40) Αληιηνζηάζηα  , είθνζη πέληε   (26) Γεμακελέο θαη νθηψ (8) Φίιηξα 

Απνζηδήξσζεο. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη  επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ. 

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

ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

αληιηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε νηθνλνκηθφ θνξέα (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε)  κε ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία θαη άδεηα γηα ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θίλεζεο. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο 

απιψλ ειεθηξηθψλ βιαβψλ ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.815,30 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Κ.Α.Γ.:61.93.04 

ρεηηθό CPV 71314100-3 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 
απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ15/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 
Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν : «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ»  

(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  : 44.815,30  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.04 (ΗΛΔΚΣΡ/ΚΔ 

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

ΚΡΟΤΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ 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 61.93.04 (ΗΛΔΚΣΡ/ΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 



 

 

 

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

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-89/20-04-2017. 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

 

 



 

 

 

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

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

  

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΦΟΤ 
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΡΟΤΙΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 61.93.04 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Μ15/2017 

 
 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α 

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Υ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   Ε Ρ Γ Ο Τ

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

 δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

 
την με ςυνοπτικού διαγωνιςμού επιλογόσ αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ 

Δθηηκώκελεο αμίαο  44.815,30 Δπξώ 

(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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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  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
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Άρθρο 1   Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτων Υορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ  
16. Αναθϋτων Υορϋασ: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   

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

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

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

17. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

18. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

19. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

20. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Η δημοπραςι α θα διενεργηθει  ςτο Κιλκι σ και ειδικο τερα ςτα γραφει α τησ ΔΕΤΑ Κιλκι σ την ………….2017 και 

Ω ρα : 10:00  και απο  την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ   
 

4.3 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 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.    
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  …-…-2017 οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 



 

 

 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ …/…/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 : 

« ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ» 
με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…/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 προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. 

3.7. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα , ει τε απο  

ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ 

εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα  απαραιτη τωσ πρε πει να προςδιορι ζεται η ε κταςη και το ει δοσ τησ 

ςυμμετοχη σ του (ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοιβη σ μεταξυ  τουσ) κα θε με λουσ τησ ε νωςησ, καθω σ 

και ο εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 



 

 

 

 
16.5 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. Η παραλαβη  μπορει  να ςυνεχιςθει  και μετα  την ω ρα λη ξησ, αν η 

υποβολη , που ε χει εμπρο θεςμα αρχι ςει, ςυνεχι ζεται χωρι σ διακοπη  λο γω του πλη θουσ των προςελθο ντων 

ενδιαφερομε νων οικονομικω ν φορε ων. Η λη ξη τησ παραλαβη σ κηρυ ςςεται επι ςησ απο  τον Προ εδρο τησ 

Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , με προειδοποι ηςη ολι γων λεπτω ν τησ ω ρασ και μετα  την κη ρυξη τησ λη ξησ δεν 

γι νεται δεκτη  α λλη προςφορα . 

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 
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. 
 

34 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  
35 αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
36 αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ.  

 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 



 

 

 

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.  
  

31. Σο ςυμφωνητικό. 
32. Η παρούςα Διακόρυξη. 
33. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
34. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
35. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
36. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
37. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
38. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
39. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
40. 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 

 
7.4. 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 
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 ). 

1.14 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”.  

 

1.15 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.16 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισvii, 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 

  
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.  94 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 
2017 και με αρ.  94  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 ). 



 

 

 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 
Σύτλοσ του ϋργου 

 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  

 « ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ ». 
 

  

11.7. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 44.815,30 Ευρώ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  32.989,00 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.938,02  
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.839,05 που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
 

το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 49,23  ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
 
  
 

11.8.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Δημοτικό Ενότητα ΚΡΟΤΩΝ   
 
11.9. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κξνπζζψλ έρεη  ζαξάληα (40) Αληιηνζηάζηα  ,  

είθνζη πέληε   (26) Γεμακελέο θαη νθηψ (8) Φίιηξα Απνζηδήξσζεο. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη  επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ. 

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

ην φιν ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν,  ηηο  ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ  φισλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
365 εκεξψλ 

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

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

 

Οη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηδηφξζσζε  ειεθηξηθψλ βιαβψλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο 

δεμακελέο χδξεπζεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη δεμακελψλ κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ηεο κειέηεο.  

 



 

 

 

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: 

15 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

16 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

17 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

18 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., 
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 Ομϊδεσ 
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 896,30 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,  
 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 …/…/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.  
 
16.5 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, 

ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού 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.   

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η …/…/2017, ημϋρα  ………….  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.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

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. 

 

Ωρθρο 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. 

 

Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

  

21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται:  Η/Μ 

ϋργων  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). 

 

Ωρθρο 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. 

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, 

(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. 

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).  

Ωρθρο 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 ΗΜΕΡΨΝ 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). 
 
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)viii 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  

13. 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. 

14. 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 
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 Ωρθρου 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. 

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  Η/Μ. ό 
Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα 

- Εργοδηγού πτυχιούχοι μϋςων Σεχνικών χολών με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Αδειούχοι επιχειρηματύεσ με δωδεκαετό και ϊνω πεύρα 
- Εμπειροτϋχνεσ με δεκατετραετό και ϊνω πεύρα 
- Τπομηχανικού, πτυχιούχοι ΣΕΙ και ΚΑΣΕΕ μετϊ τριετύα από λόψη πτυχύου 

 
 
(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. 
  

 
 

(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. ό Επιχειρόςεισ εγγεγραμμϋνεσ ςτα Νομαρχιακϊ 
Μητρώα 
 

  (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 

 
(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  απαλλϊςςονται 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. 
 
 
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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

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. 89/2017 

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. 

 
 Κιλκύσ, …-…-2017 

 

ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-90/20-04-2017 
 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο : «Δπηζθεπή θαη 
αλαβάζκηζε ζπζηεκάηωλ SCADA ηωλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 26.950,00 € πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 61.93.05.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ρερληθή Έθζεζε ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο : «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ SCADA ησλ ΓΔ Θηιθίο θαη 

ΓΔ Ξηθξνιίκλεο» πξνυπνινγηζκνχ 26.950,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. Θ.Α.: 61.93.05 θαη έρεη σο εμήο : 

Σίηινο: Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ SCADA ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 
Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ  
επηζθεπή, ζπληήξεζε, κεηαηξνπή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ SCADAηεο ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ 
Πηθξνιίκλεο. 
Σα ζπζηήκαηα SCADAηεο ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη δνπιεχνπλ απφ ην έηνο 
2003 γηα ζπλερφκελα 14 ρξφληα. Λφγσ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Microsoft, θαζψο  θαη ησλ πξνγξακκάησλ SCADAηεο 



 

 

 

Siemens, απαηηείηαη πιένλ αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλ ειέγρνπ, δηφηη δελ είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε 
επηζθεπή, ιφγσ παιηάο ηερλνινγίαο. 
Δπίζεο ην ζχζηεκα Scada Πηθξνιίκλεο, ιφγσ βιαβψλ πνπ ζπζζσξεχηεθαλ δηαρξνληθά θαη δελ 
επηζθεπάζζεθαλ θαζψο θαη παξεκβάζεσλ ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο  απφ ειεθηξνηερλίηεο πνπ δελ 
γλσξίδνπλ απηνκαηηζκφ κε ρξήζε PLC, πνιινί ζηαζκνί είλαη πιένλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη απαηηεί 
επηδηφξζσζε θαζψο θαη θάπνηεο κεηαηξνπέο γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα scada. 
Ο Γηαγσληζκφο πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηδηφξζσζε ησλ 
παξαπάλσ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. 
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

  
ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ 

SCADA ΔΕ 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 

            

1 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 
ζηαζκφ ΣΔ5, (Α/ – 

Γ/Ξ Μεγάιε 
δεμακελή ιφθνο 
Μαπξνλεξίνπ), 
ζχκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 
ηεο κειέηεο 

ΑΤ.1 50116100-2 ΣΔΜ 1 
         

850,00    
 

 850,00    

2 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 
ζηαζκφ ΣΔ6, (Α/ – 

Γ/Ξ Γηαζηαχξσζε 
Αγηνλεξίνπ - 
Αλζφθπηνπ), 

ζχκθσλα κε ην 
αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 

ηεο κειέηεο. 

ΑΤ.2 50116100-2 ΣΔΜ 1 
         

850,00    
 

 850,00    

3 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 

ΑΤ.3 50116100-2 ΣΔΜ 1 
      

1.200,00    
  

1.200,00    



 

 

 

ζηαζκφ ΣΔ8, (Α/ – 
Γ/Ξ Αγ.Γεκεηξίνπ ), 

ζχκθσλα κε ην 
αλαιπηηθφ ηηκνιφπγην 

ηεο κειέηεο 

4 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 
ζηαζκφ ΣΔ10, (Α/ 

– Γ/Ξ Λφθνπ 
Μαπξνλεξίνπ 10m3 
), ζχκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 
ηεο κειέηεο. 

ΑΤ.4 50116100-2 ΣΔΜ 1 
         

600,00    
 

 600,00    

5 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 

ζηαζκφ ΣΔ22, 
(Γεψηξεζε 

Μαπξνλεξίνπ, 
πεξηνρή γέξνπ ), 
ζχκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 
ηεο κειέηεο 

ΑΤ.5 42961200-2 ΣΔΜ 1 
         

600,00    
 

 600,00    

6 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 
(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 
ζηαζκφ ΣΔ23, (Α/ 
– Γ/Ξ Μηθξφθακπνπ 

), ζχκθσλα κε ην 
αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 

ηεο κειέηεο. 

ΑΤ.6 50116100-2 ΣΔΜ 1 
      

1.200,00    
 

 1.200,00    

7 

Δξγαζία 
απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη εξγαζία 

ειέγρνπ θαη 
κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ PLC 

ΑΤ.7 50116100-2 ΣΔΜ 1 
         

600,00    
 

 600,00    



 

 

 

(S7-200) ζηνλ ηνπηθφ 
ζηαζκφ ΣΔ17, 

(ηαζκφο 
ειεθηξνβάλαο θαη 

παξνρφκεηξνπ ζηελ 
δηαζηαχξσζε 
Αγηνλεξίνπ - 
Αλζφθπηνπ ), 

ζχκθσλα κε ην 
αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 

ηεο κειέηεο. 

8 

Δξγαζίεο 
απνμήισζεο ελφο 
ηνπηθνχ ζηαζκνχ 

απηνκαηηζκνχ 
ειέγρνπ δηθηχνπ, 

κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε  ζε 
αληιηνζηάζην θαη  

ηξνπνπνίεζε  ζηνλ 
ειεθηξνινγηθφ 
πίλαθα  θαη ζην 

πξφγξακκα 
απηνκαηηζκνχ γηα 

κεηαηξνπή ζε 
ζηαζκφ 

αληιηνζηαζίνπ-
δεμακελήο  ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ 
ηηκνιφγην ηεο 

κειέηεο. 

ΑΤ.8 50116100-2 ΣΔΜ 1 
      

2.550,00    
 

 2.550,00    

9 

Δξγαζίεο 
απνμήισζεο ελφο 
ηνπηθνχ ζηαζκνχ 

απηνκαηηζκνχ 
ειέγρνπ δηθηχνπ, 

κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε  ζε 

γεψηξεζε θαη  
ηξνπνπνίεζε  ζηνλ 

ειεθηξνινγηθφ 
πίλαθα  θαη 

ζηφπξνγξάκκα 
απηνκαηηζκνχ γηα 

κεηαηξνπή ζε 
ζηαζκφ γεψηξεζεο  

ζχκθσλα κε ην 
αλαιπηηθφ ηηκνιφγην 

ηεο κειέηεο. 

ΑΤ.9 50116100-2 ΣΔΜ 1 
      

2.500,00    
 

 2.500,00    

10 

Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 
θαηλνχξγηνπ 
ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή  i3 ζηα 
3,6 GHz,  κε θάξηα 

επηθνηλσλίαο 
Siemens CP5612, 

θαη  νζφλε (monitor) 
ηερλνινγίαο LED, 
δηαζηάζεσλ 22΄΄. 

ΑΤ.10 30213300-8 ΣΔΜ 1 
      

2.000,00    
 

 2.000,00    



 

 

 

11 

Αλαβάζκηζε   
ινγηζκηθνχ SCADA   

SiemensWinCC απφ 
έθδνζε V5 ζε 

έθδνζε V.7.4 (512 
PowerTags), θαη 

κεηαθνξά ηνπ 
πθηζηάκελνπ 
ινγηζκηθνχ 

εθαξκνγήο SCADA 
Πηθξνιίκλεο ζηελ λέα  

αλαβαζκηζκέλε 
έθδνζε. 

ΑΤ.11 72212900-8 ΣΔΜ 1 
      

6.200,00    
 

 6.200,00    

  
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟ 

SCADA ΓΔ ΚΙΛΚΙ 
            

12 

Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 
θαηλνχξγηνπ 
ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή  i3 ζηα 
3,6 GHz,  κε θάξηα 

επηθνηλσλίαο 
Siemens CP5612.  

ΑΤ.12 30213300-8 ΣΔΜ 1 
      

1.800,00    
 

 1.800,00    

13 

Αλαβάζκηζε   
ινγηζκηθνχ SCADA   

SiemensWinCC απφ 
έθδνζε V5 ζε 

έθδνζε V.7.4 (512 
PowerTags), θαη 

κεηαθνξά ηνπ 
πθηζηάκελνπ 
ινγηζκηθνχ 

εθαξκνγήο SCADA 
Κηιθίο ζηελ λέα  
αλαβαζκηζκέλε 

έθδνζε. 

ΑΤ.13 72212900-8 ΣΔΜ 1 
      

6.000,00    
 

 6.000,00    

   
ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

        
26.950,00    

   
Φ.Π.Α. (24%) : 

          
6.468,00 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 

        
33.418,00 

 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  εθηηκάηαη ζηα 26950,00πιένλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθά CPV50116100-2 (Τπεξεζίεο 

επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ), 30213300-8 (Δπηηξαπέδηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο), 72212900-

8 (Γηάθνξεο ππεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). 

 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  
 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ  



 

 

 

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

 Δγθξίλεη ηελ κειέηε θαη ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη 

αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ SCADA ησλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ Ξηθξνιίκλεο», κε ηελ δηαδηθαζία 
ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ12/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ 
ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 
 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο 

κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ SCADA ησλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ 

Ξηθξνιίκλεο»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  26.950,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.05 (ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ SCADA ΣΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 
 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 61.93.05 (ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ SCADA ΣΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-90/20-04-2017. 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 
«Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ 
Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ 
Πηθξνιίκλεο». 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ,  Κσδηθόο : 61.93.05 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:Μ 12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 
ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία : 

 
«Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο». 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 26950,00  Δπξώ (ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%), 

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

 

θαιεί 

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

 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 

Άξζξν 1: Κύξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 

 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ , ( 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

  

Οδφο : 1
ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 

 
1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

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

 
1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ).  
 

 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

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

 



 

 

 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ. 

 

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

 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
 
β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016.  

 
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
 
δ) ν  ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 
 
ε) ην  αλαιπηηθφ ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 
 
ζη) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
 
ε) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί 
φισλ ησλ αλσηέξσ. 
 
 

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

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 
 

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

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 
 

Γηα ηελ Τπεξεζία  : «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο». 
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο …./…../2017
 
 

 

 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,  
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γ) μερσξηζηφ ζθραγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 
 
Οη δύν (2 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 

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

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

 

 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ - 

Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 
 

 

 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνύ.  

 
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 άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο 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»,  κνλνγξάθνληαη 
δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ. ηελ ζπλέρεηα ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο κε ην 
πέξαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην 
φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 
απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ 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. 

 

 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο. 
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α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  εκεξώλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

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

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

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

 
β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317 ηνπ 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 πξνζσξηλό 
αλάδνρν απόθαζεο  (ηόπνο θαη ρξόλνο). 

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

 

 Δλζηάζεηο. 
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  
ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, 
σο εμήο : 
 
α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 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 ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθό –  εηξά ηζρύνο. 

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

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

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 Σν Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

 Ζ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 

 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

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

 
 

 Σνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’147), 

 (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ.3886/2010 (Α'173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 γο 
Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007(L335)», 

 Σνπ λ.4013/2011 (Α’204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ  θαη  Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

 Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ λ.3548/2007 (Α’68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

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

 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. 

 

 Σελ αξηζκφ    90/20-4-2017  Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε  πίζησζε πνζνχ 26950,00 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 61.93.05 «Δπηζθεπή 
θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ηεο ππεξεζίαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

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

 
8.1 Υξεκαηνδόηεζε 
Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ  θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 
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8.2 Σξόπνο πιεξσκήο 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ πιηθψλ, θαη αθνχ γίλνπλ νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη νξζήο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΚ   ζα εθδνζεί ζπλνιηθφ ηηκνιφγην 

ην νπνίν ζα εμνθιεζεί ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.  

 Δπίζεο ην ηηκνιφγην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 

 
 
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε  
εξγάζηκε  εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο   …. / …. /2017. 
 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 
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 ππεξεζίαο .  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 

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

 

 Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο  είλαη: 
 
«Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ  ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο» 

 

 

 Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 26950,00 Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

 

 

 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ζ επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο scada ηεο ΓΔ Πηθξνιίκλεο ζα γίλεη ζηα αληιηνζηάζηα ηεο ΓΔ 
Πηθξνιίκλεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ ζηαζκνχ Κέληξνπ Διέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Μηθξφθακπνπ. 
 Ζ  αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο scada ηεο ΓΔ Κηιθίο ζα γίλεη  ζηελ αίζνπζα ηνπ ζηαζκνχ Κέληξνπ Διέγρνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1

ν
 ΥΛΜ Κηιθίο Ξεξφβξπζεο. 

 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 

Σα ζπζηήκαηα SCADA ηεο ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη δνπιεχνπλ απφ ην έηνο 2003 γηα 

ζπλερφκελα 14 ρξφληα. Λφγσ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Microsoft, θαζψο  θαη ησλ πξνγξακκάησλ SCADA ηεο Siemens, απαηηείηαη πιένλ 

αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλ ειέγρνπ, δηφηη δελ είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε επηζθεπή, ιφγσ παιηάο ηερλνινγίαο. 

Δπίζεο ην ζχζηεκα Scada Πηθξνιίκλεο, ιφγσ βιαβψλ πνπ ζπζζσξεχηεθαλ δηαρξνληθά θαη δελ επηζθεπάζζεθαλ 

θαζψο θαη παξεκβάζεσλ ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο  απφ ειεθηξνηερλίηεο  πνπ δελ γλσξίδνπλ απηνκαηηζκφ κε ρξήζε 

PLC, πνιινί ζηαζκνί είλαη πιένλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη απαηηεί επηδηφξζσζε θαζψο θαη θάπνηεο κεηαηξνπέο γηα λα 

επαλαιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα scada. 
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Δπίζεο ζην ζχζηεκα Scada Πηθξνιίκλεο ζε δχν  ζηαζκνχο ειέγρνπ δηθηχνπ ζα γίλεη απνμήισζε ηνπ πίλαθα 

απηνκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη ηνπ software απηνκαηηζκνχ ζην PLC, θαη εγθαηάζηαζε ζε δχν 

αληιηνζηάζηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ Scada. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη   ην ζχλνιν ησλ  ππεξεζηψλ  φπσο 

αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

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

πξνυπνινγηζκφ. 

 
 
 
 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο , νξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο  (4) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

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

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

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

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

 

 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζην έληππν κε ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

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

 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ. 

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

 

 
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 

 Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 539,00  € (2% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 
4412/2016.  

 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
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Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο . 

 
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. 
 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «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. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε,  
δ) ηνπο φξνπο φηη:  
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ,  
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
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. 
 
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. 

 

 
Άξζξν 17Α:  Έθδνζε εγγπεηηθώλ. 

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

 
Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
……./ …… . / 20 1 7 . Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ. 

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

 

Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 
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Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ. 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί:   

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

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

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

(www.deyak.gr). 

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

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

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

 

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 

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

κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ. 
 

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

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

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

11.11.2008 ζ.42), 
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 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 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 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 4 απηήο, 
 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 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 ην λ.3691/2008 (Α΄166), 
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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 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 (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 
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. 
 

 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
 
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. 
 

 Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 
 
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 
 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
 
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 
 



 

 

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
 
(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ  
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

 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. 

 
 
 
 

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

 

 
Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
 
Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο  απαηηείηαη: 
  α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ  , λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ή πεξηζζφηεξα έξγα ή 
πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο επηζθεπήο, ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ 25000 € ηνπιάρηζηνλ 
ην θαζέλα.  
 
Γ.  ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα,  λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο  αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ . 

 
 

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 

 



 

 

 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.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 άξζξν 22 Β θαη 22Γ 

 
Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 

 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2.  

 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α,  22Β θαη 22Γ  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 :  

 

 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

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

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

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.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 ππφ 1 θαη 2 θαη 3 
(β) ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε 
–κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

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

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

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

 

file:///C:/Users/-/Dropbox/_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ%20ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/ΠΡΑΚ_2017/www.eaadhsy.gr
file:///C:/Users/-/Dropbox/_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ%20ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/ΠΡΑΚ_2017/www.hsppa.gr


 

 

 

 

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

 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην  νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνχ είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο Ζ/Μ.    

 

 

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

 
 
 
23.5 Γηθαηνινγεηηθά  θαηαθύξσζεο απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  ηνπ 
άξζξνπ 22Γ. 
 
Τπεχζπλε δήισζε κε πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ν ηίηινο, ην πνζφ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πνπ 
εθηειέζζεθαλ, ε ρξνληθή δηάξθεηαο θαη ν Δξγνδφηεο, (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο), ν Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ 
πξφθεηηαη πεξί Τπεξγνιαβίαο). Ζ δήισζε νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα), 
απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε έληερλε, επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.  
 
 
 

 

  Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

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

 
 

Άξζξν 24: Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη,  ηα αθφινπζα: 
 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

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

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

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

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

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

 Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο Ι : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

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

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

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

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

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

λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

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

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

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

επηκέιεηα θαη επζχλε. 

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

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

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

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

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

απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

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

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Μ12/2017 κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

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

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

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

 
 

 

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

 

 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. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 



 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

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 : 

• 2,5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο επηά εκεξνινγηαθέο 

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

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

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

ππεξεζηψλ. 

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 ησλ ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 26.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΩΝ - ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

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

ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 27.  ΓΝΩΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ 

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

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ Πηθξνιίκλεο  θαη ησλ  Κέληξσλ  Διέγρνπ ηεο ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο,  

πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ 

δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

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

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

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

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



 

 

 

Κηιθίο  θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 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 Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ 

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

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

Α θα Β ηνπ κέξνπο ΗΗ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ (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 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

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

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 
 
Άξζξν 29: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 
………….. Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
 

 
 
 

Κηιθίο, …./ …. / 2017 

 



 

 

 

ΘΔΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-91/20-04-2017 

Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη ρξήζηε θωδηθώλ 
ειεθηξνληθώλ πιεξωκώλ.   

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ν Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ζιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 
Γ.Π. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, Νηθνλνκνιφγνπ θαη 

Ξξντζηάκελνπ Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  γηα ηελ 
εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία 
ζπλαιιάζζεηαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                                                                   
                                                                                     Προς ηο                                                                                                                                                                 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ηες ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΘΔΜΑ:  «Οριζμός διατειριζηή ηραπεδικών λογαριαζμών και ελεκηρονικής ηραπεδικής » 
 
Η λνκηκνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ πνπ ηεξεί ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζηηο Σξάπεδεο κε ηηο νπνίεο 
ζπλεξγάδεηαη θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απηώλ, έρεη ιήμεη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνύκελνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
Η ΔΕΤΑ Κηιθίο ηεξεί ινγαξηαζκνύο ηακηεπηεξίνπ θαη όςεσο ζηηο ηξάπεδεο ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩ. Επίζεο ηεξεί 
ινγαξηαζκνύο όςεσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πνπ εθηειεί 
όπσο απαηηείηαη εθ ηεο λνκνζεζίαο. 
Απηνδηθαίσο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνύο θαλνληζκνύο, δηαρεηξηζηήο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ είλαη ν 
εθάζηνηε Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΤΑ. Μέρξη ζήκεξα θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο ππήξρε εμνπζηνδόηεζε ζε εκέλα πξνζσπηθά ζηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 
ηξαπεδηθήο.  
ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:  
1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ από ινγαξηαζκό ζε ινγαξηαζκό ,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηώλ, πηζησηώλ θαη ζπλεξγαηώλ κέζσ εκβαζκάησλ,  
4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ (απαηηείηαη λένο ινγαξηαζκόο γηα θάζε λέν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν) θαη  
5.Έθδνζε επηηαγώλ.  
ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη κέζσ ηνπ 
δηαδηθηύνπ. 
Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη κε απόθαζε δηθή ζαο λα δνζεί λέα 
εμνπζηνδόηεζε γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 
 
Με εθηίκεζε  
Ο πξντζηάκελνο Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
Κπξηαδίδεο Ν. Μηραήι 
Οηθνλνκνιόγνο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 

 Εξουςιοδοτεί τον  θ. Θπξηαδίδε Κηραήι ηνπ Ληθνιάνπ, Νηθνλνκνιφγν θαη Ξξντζηάκελν 

Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  

ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ππγθεθξηκέλα λα ελεξγεί 
ηηο αθφινπζεο πξάμεηο : 



 

 

 

1. Θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  

2. Κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ,  

3. Ξιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  

4. Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ, 

5. Έθδνζε επηηαγψλ θαη 

6. Γηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο γηα φιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζσ    

δηαδηθηχνπ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-91/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-92/20-04-2017 

Αίηεκα γηα παξαρώξεζε από ηνλ Γήκν Κηιθίο, ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν 
ηεο νδνύ Βεληδέινπ γηα κεηεγθαηάζηαζε ηνπ  Σακείνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θα 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην αίηεκα γηα δσξεάλ παξαρψξεζε θαηά 
ρξήζε απφ ηνλ Γήκν Θηιθίο ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν ηεο νδνχ Βεληδέινπ  εκβαδνχ  

170 η.κ. πεξίπνπ. 

Δθφζνλ εγθξηζεί ην αίηεκα, ζα κεηεγθαηαζηαζεί ην ηακείν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, απφ ην παιηφ 
δεκαξρείν ηνπ νπνίνπ ν ρψξνο δελ επαξθεί γηα ηελ αλακνλή ησλ δεκνηψλ.  

Κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην, ν ρψξνο ηνπ παιαηνχ ηακείνπ ζα επηζηξαθεί ζην 

δήκν Θηιθίο πνπ είλαη ν λφκηκνο ηδηνθηήηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ζηνλ ρψξν απηφ εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πάξθνπ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε γηα λα εθηεινχλ ηηο 
αλαγθαίεο εξγαζίεο. 

Ρέινο, νη ηνπαιέηεο ζα δηαηίζεληαη θαη γηα δεκφζηα ρξήζε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηακείνπ. 

Ζ  ΓΔΑ Θηιθίο ζα  αλαιάβεη φιε ηε δαπάλε δηακφξθσζεο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ λένπ 
ηακείνπ. 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Λα ππνβιεζεί αίηεκα γηα δσξεάλ παξαρψξεζε γηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν 
ηεο νδνχ Βεληδέινπ,  εκβαδνχ  170 η.κ.  πεξίπνπ γηα κεηαγθαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο απφ ην παιαηφ δεκαξρείν.  



 

 

 

Κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην, ν ρψξνο ηνπ παιαηνχ ηακείνπ ζα επηζηξαθεί ζην 
δήκν Θηιθίο πνπ είλαη ν λφκηκνο ηδηνθηήηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ ίδην ρψξν ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ 
δήκνπ, επεηδή εθεί εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ζηνλ ρψξν απηφ εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πάξθνπ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε γηα λα εθηεινχλ ηηο 

αλαγθαίεο εξγαζίεο. 

Ρέινο, νη ηνπαιέηεο ζα δηαηίζεληαη θαη γηα δεκφζηα ρξήζε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηακείνπ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-92/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 10Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-93/20-04-2017 

Σξόπνο εθηέιεζεο εξγαζίαο "Δθηύπωζε εκθαθέιωζε ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο". 
Κωδηθόο Πξνϋπνινγηζκνύ : 61.03.01 θαη  πνζό πξνϋπνινγηζκνύ 11.708,36 € πιένλ 
Φ.Π.Α. 

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

ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο-
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε ηεο εξγαζίαο εθηχπσζεο θαη εκθαθέισζεο  ινγαξηαζκψλ 
Ύδξεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 

2. ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

            ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

3. ΚΟΠΟ 

            ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ 157.500 ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 

4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

           ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ ΤΝΟΛΟΤ 157.500 ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΖ .  
           ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ: ΔΞΗ ΔΚΣΤΠΩΔΗ 16.250 ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΚΑΗ ΣΔΔΡΗ ΔΚΣΤΠΩΔΗ 15.000  



 

 

 

           ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ. Ζ ΔΚΣΤΠΩΖ ΚΑΗ ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ ΘΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
           ΑΡΥΔΗΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

            11.708,36 € (ΔΝΣΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ)       

6. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

               ΣΟ ΥΑΡΣΗ ΣΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
(ζχκθσλα  κε ηη δείγκα 1 ηεο ππεξεζίαο): 

 

1.  Βάξνο : 100 + ή - 5% γξαµµάξηα ζην ηεηξαγσληθφ κέηξν , κεηξνχκελν µε ηε κέζνδν TAPPE 
T 410 - OS - 61. 

2.  Λεηφηεηα : Αλάγλσζε απφ 90 έσο 210 κνλάδεο , κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν SHEFFIELD ή απφ 
22,5 έσο 85 κνλάδεο ( SEC / 50 CO ) , κεηξνχκελε µε ηελ κέζνδν GURLEY . Μέζνδνο ειέγρνπ TAPPI 
I 497 - SM - 48. 

3. Πάρνο : απφ 0,1 έσο 0,114 ρηιηνζηά . Μέζνδνο ειέγρνπ TAPPI T 411 - M - 44. 

4. Αληνρή ζε ζρίζηµν : Διάρηζηε 40 γξαµµ. θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν 
TAPPI T 414-TS -65 

5.  θιεξφηεηα : Διάρηζηε ζθιεξφηεηα 100 κνλάδεο ζηελ θαηά µήθνο δηάζηαζε κεηξνχκελε µε ηε 
κέζνδν GURLEY. 

6. Πνξψδεο : (GURLEY ) 15 κνλάδεο ( SEC /100 CC ) κεηξνχκελν µε ηε κέζνδν TAPPI T 460 

- M – 49 

7.  Αλαθιαζηηθφηεηα : Ζ µέζε αλαθιαζηηθφηεηα µηαο επηθάλεηαο 0,1 ηεηξαγσληθήο ίληζαο φρη 

µηθξφηεξε απφ 85% , φηαλ ην νμείδην ηνπ καγλεζίνπ είλαη 100% , κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν 

TAPPI T 452-OS -58. 

8. Αδηαθάλεηα : Διάρηζηε 80% κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν TAPPI T 425- M -60. 

9. Πεξηερφκελν ζε θνπξέιηα απφ βαµβάθη : Μέγηζην 2,5% θαηά πξνηίκεζε 0% 

10.  Αθαζαξζίεο  :  10  ζην  εθαηνκκχξην  ην κέγηζην.  Αθαζαξζίεο  κεγαιχηεξεο  απφ  0,12 ρηιηνζηά 
(δηάµεηξνο) δελ είλαη δεθηέο. Μέζνδνο ειέγρνπ TAPPI T 437 - TS -63. 

11. ηηιπλφηεηα : ∆ελ γίλεηαη δεθηφ ραξηί µε επηθάιπςε ή πνιχ ζηηιπλφ. 

12. Ηδηφηεηεο επηθάλεηαο : ∆ελ γίλεηαη δεθηφ ραξηί αλζηζηάκελν ζε ιάδηα ή ιίπε. 

13. Φσζθνξηζµφο: Αλεπηζχκεηνο 

14. Υξψµα : Λεπθφ. 

Ο ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΤ ΘΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ      
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ, ζα είκαη δηαζηάζεωκ 11 Φ 23 εθ. με δ ε λ ί  πανάζονμ από δηάθακε δειαηίκα θαη θιείζημμ 

ζπήμαημξ ηναπεδίμο, από πανηί ημοιάπηζημκ 90γν. θαη  ακάιμγα  πνμζανμμζμέκμξ ώζηε μ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» 
κα εζωθιείεηαη ζε ηνία μένε πωνίξ πνμβιήμαηα. 

Εθηόξ  ηεκ  επωκομία  ηεξ  ΔΕΥΑΚ,    ζα  έπεη  ηοπωμέκμ  θείμεκμ  με  ηηξ  πηζακέξ  αηηίεξ επηζηνμθήξ όπωξ 

«άγκωζημξ», «ακεπανθήξ δηεύζοκζε», «ζοκωκομία», «αδήηεημ», «απεβίωζε», «έθογε πωνίξ κα αθήζεη δηεύζοκζε», 

«δηεύζοκζε δοζακάγκωζηε», «απανάδεθημ». 

Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ δεκ   ζα πνέπεη κα εμθακίδεη θειίδεξ ή άιια ειαηηώμαηα. Η πμηόηεηα ημο πανηημύ, ε 

γναμμμγνάθεζε, ημ βάνμξ μη δηαζηάζεηξ θαη ηα ιμηπά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ ημκ ΦΑΚΕΛΟ, κα ζομθωκμύκ με ημ 

δείγμα 2 ηεξ οπενεζίαξ, ημ μπμίμ απμηειεί ακαπόζπαζημ μένμξ ηεξ πανμύζαξ. 

 

Τα δείγμαηα 1 & 2 πμνεγμύκηαη από ηεκ οπενεζία δωνεάκ. 



 

 

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε απνζηνιή πξνζθιήζεσλ γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ απφ ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

εθηχπσζεο θαη εκθαθέισζεο Ινγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο. 

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

 Γέρεηαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 
 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο : «Δθηχπσζε θαη Δκθαθέισζε Ινγαξηαζκψλ 

Ύδξεπζεο» ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  γηα ην έηνο 2017 κε πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο απφ ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο 
εθηχπσζεο ινγαξηαζκψλ θαη εκθαθέισζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Έθζεζε (βάζεη ησλ άξζξσλ 328, 330 παξ.3 θαη 333 ηνπ 
Λ.4412/2016). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  11.708,36 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.03.01 (ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016. 

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

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 61.03.01 (ΔΚΣΤΠΩΗ ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΗ)  ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 
δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-93/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 11Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-94/20-04-2017 

Σξόπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο "Γηαθνπή πδξνκέηξωλ ιόγω νθεηιήο". Κωδηθόο 
Πξνϋπνινγηζκνύ : 61.93.17 θαη  πνζό πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ENΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο-
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. ηoλ ηξφπν εθηέιεζεο ππεξεζίαο : «Γηαθνπή πδξνκέηξσλ ιφγσ νθεηιήο», 
θσδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ : 61.93.17 θαη  πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 πιένλ Φ.Ξ.Α. 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 



 

 

 

7. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ Δ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΟΦΔΗΛΖ   

8. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

           ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ Δ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΟΦΔΗΛΖ ΔΦΟΟΝ ΓΔΝ 
           ΣΖΝ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΟΤΝ ΚΑΣΟΠΗΝ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
           ΤΓΡΔΤΖ            
 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

            20.000,00 € (ΔΗΚΟΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ) ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

10. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

             Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
            ΤΓΡΔΤΖ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΑΗ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ  
            (ΓΗΑΚΟΠΖ, ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΤΝΓΔΖ, ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ   

ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΟΦΔΗΛΖ ΚΣΛ) 
  

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

 Γέρεηαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 
 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο : «Γηαθνπή πδξνδφηεζεο ιφγσ νθεηιήο», ζε 

θαηαλαισηέο κε κεγάιε νθεηιή εθφζνλ δελ ηελ ηαθηνπνηήζνπλ θαηφπηλ εηδνπνίεζεο απφ 
ην ηκήκα δηαρείξηζεο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, κε πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο απφ ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα αληηθείκελα ησλ 
πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ πδξνκέηξσλ. 
(βάζεη ησλ άξζξσλ 328, 330 παξ.3 θαη 333 ηνπ Λ.4412/2016). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.17 (ΓΙΑΚΟΠΗ 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΔΙΛΗ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016. 
 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 61.93.17 (ΓΙΑΚΟΠΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ 

ΛΟΓΩ ΟΦΔΙΛΗ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-94/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 12Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-95/20-04-2017 



 

 

 

 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηώλ 

ιπκάηωλ θαη ειεθηξνθηλεηήξωλ έηνπο 2017». Κωδηθόο εμόδωλ: 62.07.01.06, 
πξνϋπνινγηζκνύ 38.770,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΩΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο 
θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε κειέηεο 

θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017», θσδηθνχ εμφδσλ: 62.07.01.06, πξνυπνινγηζκνχ 38.770,00 € 

πιένλ Φ.Ξ.Α, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

Σίηινο: Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ  δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ  επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017. 
 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   4 βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ, 8 θίιηξα 
απνζηδήξσζεο θαη απνκαγγαλίσζεο, 4 αληιηνζηάζηα ιπκάησλ,  12 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο 
πίεζεο (πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα), θαη 6 αληιηνζηάζηα κε αληιίεο ηχπνπ πνκψλαο, ηα νπνία 
βξίζθνληαη ζηηο επηά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Κηιθίο. 
Ο Γηαγσληζκφο πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ 
(αληιίεο, θηλεηήξεο, αλαδεπηήξεο θιπ.) πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο. 
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α Δίδνο Δπηζθεπήο Σερλ. 
Πεξηγξ. 

Κσδηθ. CPV Πνζ. Μνλ. 
Μεηξ. 

Σηκή 
Μνλαδνο 

Γαπαλε 

  Αλειθπζε - Καζειθηζε αληιηώλ ιπκάησλ - 
αλαδεπηήξσλ - εγρπηήξσλ αέξα 

           

1 Δξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα 
ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ, νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 2,95 KW, απνζχλδεζεο 
απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  
θαη κεηαθνξάο ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη 
επηζθεπή 

Α1 51100000-3 8 ηεκάρηα 44,00 352,00 

2 Δξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα 
αέξα ιπκάησλ, νπνηαζδήπνηε κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 
3,0 έσο 9,0 KW, απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα, θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  θαη κεηαθνξάο 
ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη επηζθεπή 

Α2 51100000-3 8 ηεκάρηα 50,00 400,00 

3 Δξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW, απνζχλδεζεο 
απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  
θαη κεηαθνξάο ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη 
επηζθεπή 

Α3 51100000-3 2 ηεκάρηα 62,00 124,00 

4 Δξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα 
ιπκάησλ είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,   νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 2,95 KW, απφ ην 
ειεθηξνηερλνπξγείν ζην αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  
θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

Α4 51100000-3 8 ηεκάρηα 44,00 352,00 



 

 

 

5 Δξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ είηε εγρπηήξα 
αέξα ιπκάησλ,  νπνηαζδήπνηε κάξθαο, θαη ηζρχνο  απφ 
3,0 έσο 9,0 KW, απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν ζην 
αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε 
ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

Α5 51100000-3 8 ηεκάρηα 50,00 400,00 

6 Δξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ  νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW, απφ ην 
ειεθηξνηερλνπξγείν ζην αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  
θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

Α6 51100000-3 2 ηεκάρηα 62,00 124,00 

               

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε Abs            

7 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 3,5 KW 

Α7 50511000-0 6 ηεκάρηα 62,00 372,00 

8 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 
κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 KW 

Α8 50511000-0 4 ηεκάρηα 137,00 548,00 

9 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ 
κάξθαο flygt είηε abs ,1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 1,0 
έσο 1,5 KW 

Α9 50511000-0 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

10 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ 
κάξθαο flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 2,0 
έσο 2,95 KW 

Α9 50511000-0 2 ηεκάρηα 175,00 350,00 

11 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ 
κάξθαο flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 3,0 
έσο 3,5 KW 

Α9 50511000-0 2 ηεκάρηα 185,00 370,00 

12 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ 
κάξθαο flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 7,5 
έσο 8,0 KW 

Α9 50511000-0 1 ηεκάρηα 350,00 350,00 

13 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο  ιπκάησλ 
κάξθαο flygt είηε abs,  1000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 8,5 
έσο 9,0 KW 

Α10 50511000-0 1 ηεκάρηα 375,00 375,00 

14 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο flygt, είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 
απφ 1,0 έσο 1,5 KW. 

Α11 50511000-0 2 ηεκάρηα 420,00 840,00 

15 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 
απφ 2,0 έσο 2,95 KW. 

Α11 50511000-0 2 ηεκάρηα 620,00 1240,00 

16 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 
απφ 3,0 έσο 3,5 KW. 

Α11 50511000-0 2 ηεκάρηα 870,00 1740,00 

17 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 
απφ 7,5 έσο 8,0 KW. 

Α11 50511000-0 1 ηεκάρηα 1350,00 1350,00 

18 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  1000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 
απφ 8,5 έσο 9,0 KW. 

Α12 50511000-0 1 ηεκάρηα 1550,00 1550,00 

               

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο Caprari            

19 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ 
κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 8,0 έσο 8,5 
KW 

Α13 50511000-0 2 ηεκάρηα 237,00 474,00 

20 Δξγαζία πεξηέιημεο αληιίαο ππνβξχρηαο ιπκάησλ 
κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 9,0 έσο 9,5 
KW 

Α13 50511000-0 2 ηεκάρηα 260,00 520,00 

21 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 
8,0 έσο 8,5 KW. 

Α14 50511000-0 2 ηεκάρηα 500,00 1000,00 

22 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 
9,0 έσο 9,5 KW. 

Α14 50511000-0 2 ηεκάρηα 560,00 1120,00 

               

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο HOMA κε 
καλδύα ςύμεο 

           

23 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ κε καλδχα ςχμεο 

Α15 50511000-0 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 



 

 

 

ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW 

24 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο  αληιίαο ιπκάησλ κε 
καλδχα ςχμεο  κάξθαο HOMA  3000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  
απφ 17  έσο   20 KW 

Α16 50511000-0 1 ηεκάρηα 325,00 325,00 

25 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο  αληιίαο ιπκάησλ κε 
καλδχα ςχμεο  κάξθαο HOMA  3000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  
απφ 31  έσο   35 KW 

Α16 50511000-0 1 ηεκάρηα 750,00 750,00 

26 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο HOMA 3000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 17 
έσο 20 KW. 

Α17 50511000-0 1 ηεκάρηα 1250,00 1250,00 

27 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 
ιπκάησλ κάξθαο HOMA 3000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 31 
έσο 35 KW. 

Α17 50511000-0 1 ηεκάρηα 1550,00 1550,00 

               

  Φνξεηέο αληιίεο αθαζάξησλ            

28 Πεξηέιημε , αιιαγε ζηεγαλνχ θαη ξνπιεκάλ, θνξεηήο 
αληιίαο ιπκάησλ κνλνθαζηθήο είηε ηξηθαζηθήο ηζρχνο 
απφ 0,5 έσο 1,5 ΖΡ. 

Α18 50511000-0 1 ηεκάρηα 125,00 125,00 

29 Πεξηέιημε , αιιαγε ζηεγαλνχ θαη ξνπιεκάλ, θνξεηήο 
αληιίαο ιπκάησλ κνλνθαζηθήο είηε ηξηθαζηθήο  
ηζρχνοαπν 2 έσο  3  ΖΡ. 

Α18 50511000-0 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

               

  Τπνβξύρηνη αλαδεπηήξεο ιπκάησλ (Mixer)            

30 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αλαδεπηήξα  ιπκάησλ ηζρχνο απφ 
0,75 έσο 2,95 KW 

Α19 50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

31 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ 
750 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 1,0 έσο 
2,80 KW  

Α20 50532100-4 2 ηεκάρηα 225,00 450,00 

32 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 
ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  
750 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 1,0  έσο 2,80 KW.  

Α21 50532100-4 2 ηεκάρηα 937,00 1874,00 

33 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ 
1500 ζηξνθψλ, κάξθαο ΖΟΜΑ,  ηζρχνο απν 0,75 έσο 
1,0 KW  

Α22 50532100-4 1 ηεκάρηα 112,00 112,00 

34 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 
ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ κάξθαο HOMA, 1500 
ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 0,75 έσο 1,0 KW.  

Α23 50532100-4 1 ηεκάρηα 675,00 675,00 

               

  Τπνβξύρηνη εγρπηήξεο αέξα ιπκάησλ  (flowjet)  
κάξθαο  flygt είηε Abs 

           

35 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα  
ιπκάησλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απφ 2,50 έσο 
4,70 KW 

Α24 50511000-0 2 ηεκάρηα 118,00 236,00 

36 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ 
1500 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 2,50 
έσο 2,80 KW  

Α25 50511000-0 1 ηεκάρηα 175,00 175,00 

37 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ 
1500 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 4,50 
έσο 4,70 KW  

Α25 50511000-0 1 ηεκάρηα 250,00 250,00 

38 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 
ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε 
abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 2,50 έσο 2,80 KW.  

Α26 50511000-0 1 ηεκάρηα 625,00 625,00 

39 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 
ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε 
abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 4,50 έσο 4,70 KW.  

Α26 50511000-0 1 ηεκάρηα 930,00 930,00 

               

  Ηιεθηξαληιίεο θπγόθεληξεο κνλνκπιόθ            

40 Δξγαζία εμαγσγήο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 
κνλνπιφθ  θαη κεηαθνξά  ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα 
έιεγρν θαη επηζθεπή, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΖΡ 

Α27 51100000-3 4 ηεκάρηα 50,00 200,00 

41 Δξγαζία εμαγσγήο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 
κνλνπιφθ  θαη κεηαθνξά  ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα 
έιεγρν θαη επηζθεπή, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΖΡ 

Α27 51100000-3 2 ηεκάρηα 56,00 112,00 



 

 

 

42 Δξγαζία κεηαθνξάο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 
κνλνπιφθ  απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν, ζην 
αληιηνζηάζην, επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΖΡ 

Α28 51100000-3 4 ηεκάρηα 50,00 200,00 

43 Δξγαζία κεηαθνξάο θπγνθεληξσλ αληιηψλ, ηχπνπ 
κνλνπιφθ  απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν, ζην 
αληιηνζηάζην, επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΖΡ 

Α28 51100000-3 2 ηεκάρηα 56,00 112,00 

44 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο θπγφθεληξεο ειεθηξαληιίαο 
κνλνκπιφθ, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΖΡ. 

Α29 50511000-0 4 ηεκάρηα 30,00 120,00 

45 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο θπγφθεληξεο ειεθηξαληιίαο 
κνλνκπιφθ, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΖΡ. 

Α29 50511000-0 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

46 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
20  ΖΡ. 

Α30 50511000-0 1 ηεκάρηα 175,00 175,00 

47 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
15  ΖΡ. 

Α30 50511000-0 2 ηεκάρηα 130,00 260,00 

48 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
10  ΖΡ. 

Α30 50511000-0 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

49 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
7,5  ΖΡ. 

Α30 50511000-0 2 ηεκάρηα 85,00 170,00 

50 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
5,5  ΖΡ. 

Α30 50511000-0 2 ηεκάρηα 65,00 130,00 

51 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 4  
ΖΡ. 

Α30 50511000-0 1 ηεκάρηα 55,00 55,00 

52 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 
ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 
απφ 1,5 έσο 3 ΖΡ. 

Α30 50511000-0 1 ηεκάρηα 50,00 50,00 

               

  Αζύρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο 3000 rpm            

53 Δξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 0,5 έσο 
15 ΖΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 
επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 

Α31 51100000-3 4 ηεκάρηα 100,00 400,00 

54 Δξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 20 έσο 
50 ΖΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 
επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 

Α31 51100000-3 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

55 Δξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 60 έσο 
100 ΖΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 
επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 

Α31 51100000-3 1 ηεκάρηα 185,00 185,00 

56 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 
0,5 έσο 15 ΖΡ. 

Α32 50532100-4 4 ηεκάρηα 35,00 140,00 

57 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 
20 έσο 50 ΖΡ. 

Α32 50532100-4 1 ηεκάρηα 60,00 60,00 

58 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 
60 έσο 100 ΖΡ. 

Α32 50532100-4 1 ηεκάρηα 85,00 85,00 

59 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΖΡ 

Α33 50532100-4 1 ηεκάρηα 100,00 100,00 

60 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5 ΖΡ 

Α33 50532100-4 2 ηεκάρηα 125,00 250,00 

61 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΖΡ 

Α33 50532100-4 2 ηεκάρηα 185,00 370,00 

62 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΖΡ 

Α33 50532100-4 1 ηεκάρηα 330,00 330,00 



 

 

 

63 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΖΡ 

Α33 50532100-4 1 ηεκάρηα 430,00 430,00 

64 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο 40 έσο  50  ΖΡ 

Α33 50532100-4 1 ηεκάρηα 800,00 800,00 

65 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 
rpm, ηζρχνο  100  ΖΡ 

Α33 50532100-4 1 ηεκάρηα 1200,00 1200,00 

66 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

67 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 2 ηεκάρηα 80,00 160,00 

68 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

69 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 2 ηεκάρηα 160,00 320,00 

70 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 1 ηεκάρηα 220,00 220,00 

71 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο  ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 40 εσο  50  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 1 ηεκάρηα 280,00 280,00 

72 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 100  ΖΡ. 

Α34 50532100-4 1 ηεκάρηα 370,00 370,00 

               

  Αζύρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο 1500 rpm            

73 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 
rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΖΡ 

Α35 50532100-4 2 ηεκάρηα 100,00 200,00 

74 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 
rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5 ΖΡ 

Α35 50532100-4 2 ηεκάρηα 150,00 300,00 

75 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 
rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΖΡ 

Α35 50532100-4 1 ηεκάρηα 210,00 210,00 

76 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΖΡ. 

Α36 50532100-4 2 ηεκάρηα 75,00 150,00 

77 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5  ΖΡ. 

Α36 50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

78 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΖΡ. 

Α36 50532100-4 1 ηεκάρηα 135,00 135,00 

               

  Αζύρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο  1000 rpm            

79 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1000 
rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΖΡ 

Α37 50532100-4 1 ηεκάρηα 100,00 100,00 

80 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα, 1000 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΖΡ. 

Α38 50532100-4 1 ηεκάρηα 40,00 40,00 

               

  Αζύρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο θνίινπ 
άμνλα 1500 rpm 

           

81 Δξγαζία κεηαθνξάο αζχρξνλνπ ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ 
άμνλα  , απφ ην  αληιηνζηαζην ζην ειεθηξνηερλνπξγείν,  
θαη επηζηξνθή πίζσ ζην αληιηνζηάζην, ηζρχνο απφ 15 
έσο 50 ΖΡ. 

Α39 51100000-3 1 ηεκάρηα 75,00 75,00 

82 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ ειεθηξνθηλεηήξα 
θνίινπ άμνλνο, ηζρχνο απφ 15 έσο 50 ΖΡ. 

Α40 50532100-4 1 ηεκάρηα 62,00 62,00 

83 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα 
θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΖΡ 

Α41 50532100-4 1 ηεκάρηα 320,00 320,00 

84 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα 
θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΖΡ 

Α41 50532100-4 1 ηεκάρηα 460,00 460,00 

85 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 15 
έσο 20  ΖΡ. 

Α42 50532100-4 1 ηεκάρηα 450,00 450,00 



 

 

 

86 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 
ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 25 
έσο 30  ΖΡ. 

Α42 50532100-4 1 ηεκάρηα 550,00 550,00 

               

  Κνριησηέο αληιίεο ηύπνπ monopump            

87 Δξγαζία εμαγσγήο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ 
monopump (αληιία θαη θηλεηήξα) , ηζρχνο απφ 7,5 έσο 
10 ΖΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 
επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 

Α43 51100000-3 1 ηεκάρηα 120,00 120,00 

88 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ηχπνπ monopump , ηζρχνο 
απφ 7,5 έσο 10 ΖΡ. 

Α44 50511000-0 1 ηεκάρηα 87,00 87,00 

89 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ξνπιεκάλ θαη κεραληθνχ 
ζηππηνζιίπηε (ζηεγαλνχ) ζε θνριησηή αληιία 
παρχξεπζησλ πγξψλ ηχπνπ monopump, ηζρχνο 7,5 ΖΡ. 

Α45 50511000-0 1 ηεκάρηα 130,00 130,00 

90 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ξνπιεκάλ θαη κεραληθνχ 
ζηππηνζιίπηε (ζηεγαλνχ) ζε θνριησηή αληιία 
παρχξεπζησλ πγξψλ ηχπνπ monopump, ηζρχνο 10 ΖΡ. 

Α45 50511000-0 1 ηεκάρηα 160,00 160,00 

               

  Φπζεηήξεο Πιεπξηθνύ Καλαιηνύ            

91 Δξγαζία εμαγσγήο θπζεηήξα πιεπξηθνχ θαλαιηνχ 
(θπζεηήξαο θαη θηλεηήξαο) , ηζρχνο απφ 3,0 έσο 5,5 ΖΡ  
, απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 
επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 

Α46 51100000-3 2 ηεκάρηα 100,00 200,00 

92 Δξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 
επαζπλαξκνιφγεζεο θπζεηήξα πιεπξηθνχ θαλαιηνχ  , 
ηζρχνο απφ 3 έσο 5,5 ΖΡ. 

Α47 50532100-4 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

93 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ηα ξνπιεκάλ θαη νη ηζηκνχρεο ζε 
θπζεηήξα πιεπξηθψλ θαλαιηψλ ηζρχνο απφ 3,0 έσο 5,5 
ΖΡ. 

Α48 50532100-4 2 ηεκάρηα 130,00 260,00 

               

  Μεραλνπξγηθέο εξγαζίεο ζε αληιίεο, θηλεηήξεο, 
αλαδεπηήξεο θιπ. 

           

94 Δπηζθεπή άμνλα αληιίαο είηε ειεθηξνθηλεηήξα δηαηνκήο 
απν 9 έσο 48 mm 

Α49 50511000-0 4 ηεκάρηα 90,00 360,00 

95 Δπηζθεπή άμνλα αληιίαο είηε ειεθηξνθηλεηήξα δηαηνκήο 
απν 49 έσο 70 mm 

Α49 50511000-0 2 ηεκάρηα 170,00 340,00 

96 Δμαγσγήο θνκκέλεο βίδαο θαη θαζαξηζκφο ζπιεθνχ 
ζπεηξψκαηνο 

Α50 50511000-0 5 ηεκάρηα 60,00 300,00 

97 Δπηζθεπή πηεξσηήο αληιίαο ζε κεραλνπξγείν, 
ζθελφηνπνο, κπάγα θιπ. 

Α51 50511000-0 4 ηεκάρηα 100,00 400,00 

               

               

  Γηάθνξεο εξγαζίεο ζε αληιίεο ιπκάησλ, 
αλαδεπηήξεο, εγρπηεξεο αέξα ιπκάησλ 

           

98 Πξνκήζεηα θαη πιήξσζε ςπθηέιαηνπ ζε αληιία ιπκάησλ, 
είηε αλαδεπηήξα ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα ιπκάησλ. 

Α52 50511000-0 30 ιίηξα 7,50 225,00 

99 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή θαισδίνπ παξνρήο ζε αληιία 
ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ, 
ηζρχνο απφ 1,0 έσο 4,70 KW 

Α53 50511000-0 2 ηεκάρηα 87,00 174,00 

100 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή θαισδίνπ παξνρήο ζε αληιία 
ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,  
ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 KW 

Α53 50511000-0 1 ηεκάρηα 130,00 130,00 

101 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηππηνζιίπηε  
ζηεγαλνπνίεζεο θαισδίνπ ζε ππνβξχρηα αληιία 
ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,  
ηζρχνο απφ 1,0 έσο 4,70 ΚW 

Α54 50511000-0 2 ηεκάρηα 60,00 120,00 

102 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηππηνζιίπηε  
ζηεγαλνπνίεζεο θαισδίνπ ζε ππνβξχρηα αληιία 
ιπκάησλ ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 ΚW 

Α54 50511000-0 1 ηεκάρηα 85,00 85,00 

               

  Γηάθνξεο εξγαζίεο ζε ειεθηξνθηλεηήξεο            



 

 

 

103 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 0,33 έσο 5,5 ΖΡ. 

A55 50532100-4 1 ηεκάρηα 20,00 20,00 

104 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 7,5 έσο 30 ΖΡ. 

A55 50532100-4 1 ηεκάρηα 25,00 25,00 

105 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 40 έσο 50 ΖΡ. 

A55 50532100-4 1 ηεκάρηα 37,00 37,00 

106 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 75 έσο 100 ΖΡ. 

A55 50532100-4 1 ηεκάρηα 55,00 55,00 

107 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 0,33 έσο 5,5 ΖΡ. 

A56 50532100-4 1 ηεκάρηα 19,00 19,00 

108 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 7,5 έσο 30 ΖΡ. 

A56 50532100-4 1 ηεκάρηα 31,00 31,00 

109 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 40 έσο 50 ΖΡ. 

A56 50532100-4 1 ηεκάρηα 43,00 43,00 

110 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 
ηζρχνο απφ 75 έσο 100 ΖΡ. 

A56 50532100-4 1 ηεκάρηα 55,00 55,00 

      Άζξνηζκα 38.770,00 

      ΦΠΑ 24% 9.304,80 

      ύλνιν 48.074,80 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο   εθηηκάηαη ζηα 38.770,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθά CPV 51100000-3, 

50511000-0, 50532100-4,  
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δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ10/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017»  (Δπηζπλάπηεηαη 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  38.770,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.06 (ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΔΔΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ 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 62.07.01.06  (ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 



 

 

 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΔΔΛ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-88/20-04-2017. 

 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 
«Δπηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017». 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ, Κσδηθόο : 62.07.01.06 

                       ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:       Μ10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«Δπηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017». 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 38770,00 Δπξώ (ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%), 

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

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  
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Άξζξν1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

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

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
1.2  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

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

 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

 

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

 
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 

δ)ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 

ζη)ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 
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δ) ην ηεχρνο ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ, 

 

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

 

 

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

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

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

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

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζία  : «Δπηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017». 
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο …./…../2017 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

4. Οηπξνζθνξέοθαηηαπεξηιακβαλφκελαζεαπηέοζηνηρείαζπληάζζνληαηζηελειιεληθήγιψζζαήζπλνδεχνληαηαπφεπίζεκεκ

http://www.deyak.gr/
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark23
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark23
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark24
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark28
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εηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

 

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

 

 

Άξζξν4:Γηαδηθαζίαθαηάζεζεοθαηεμέηαζεοησλπξνζθνξψλ-Τπνβνιήδηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε-
χλαςεζχκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνύ.  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Δπηζεκαίλεηαηφηηζεπεξίπησζεπνπνηπξνζθνξέοέρνπληελίδηααθξηβψοηηκή(ηζφηηκεο),εαλαζέηνπζααξρήεπηιέγεηηνλ(πξνζσ
ξηλφ)αλάδνρνκεθιήξσζεκεηαμχησλνηθνλνκηθψλθνξέσλπνπππέβαιαληζφηηκεοπξνζθνξέο.Ζθιήξσζεγίλεηαηελψπηνληεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο. 
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α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  εκεξώλ, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπθαζνξίδνληαηζηνάξζξν23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

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

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

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα21,22 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 θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 
β)Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη 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 πξνζσξηλό αλάδνρν απόθαζεο  
(ηόπνο θαη ρξόλνο). 

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

 

4.3 Δλζηάζεηο. 
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν127ηνπ Ν.4412/2016,σοεμήο : 

 

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

 

β)Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 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 ηνπ άξζξνπ 316 ηνπλ.4412/2016. 
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Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

6. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

7. Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 
Άξζξν6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

 
Άξζξν7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

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

 
 

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

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

3. Σνπλ.4013/2011(Α’204)«ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

4. Σνπλ.3861/2010(Α’112)«Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

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

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

 

 

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

7.4 Οηζεεθηέιεζεησλαλσηέξσδηαηάμεσλεθδνζείζεοθαλνληζηηθέοπξάμεηο,θαζψοθαηινηπέοδηαηάμεηοπνπαλαθέξνλ
ηαηξεηάήαπνξξένπλαπφηανξηδφκελαζηαζπκβαηηθάηεχρε ηεο 
παξνχζαοεξγνιαβίαοθαηγεληθφηεξαθάζεδηάηαμε(Νφκνο,Π.Γ.,Τ.Α.)θαηεξκελεπηηθήεγθχθιηνοπνπδηέπεηηελαλά
ζεζεθαηεθηέιεζεηνπέξγνπ ηεο 
παξνχζαοζχκβαζεο,έζησθαηαλδελαλαθέξνληαηξεηάπαξαπάλσήεθδνζνχλζεκεηαγελέζηεξνρξφλν ηνπ 
παξφληνο πξνηχπνπ. 
 

7.5 Την αριθμό    95/20- 4-2017  Απόφαςη Διοικητικοφ Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και τα 
τεφχη του διαγωνιςμοφ, διετζθη  πίςτωςη ποςοφ 38770,00 € ςε βάροσ του κωδικοφ 62.07.01.06 
«Επιςκευή αντλιϊν λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, ζτουσ  2017» του προχπολογιςμοφ εξόδων, 
οικονομικοφ ζτουσ 2017, εγκρίθηκε η διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάθεςη 
τησ υπηρεςίασ και καθορίςθηκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 
 

 

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

Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.:62.07.01.06) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ 
Ν.4013/2011. 

 

8.2 Σξόπνο πιεξσκήο 

 Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη ην 

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

 Σηο ηιμολόγιο  θα αναγράθονηαι η επωνσμία ηης Αναθέηοσζας αρτής, ο ηόπος όποσ είναι εγκαηεζηημένα ηα μητανήμαηα 

ποσ επιζκεσάζθηκαν, ο ηύπος,  η μάρκα και ηο serialnumber έκαζηοσ μητανήμαηος,και η  ποζόηηηα ηων εργαζιών και 

ανηαλλακηικών ποσ εκηελέζθηκαν. Επίζης ηο ηιμολόγια θα ζσνοδεύεηαι από ηα ανηίζηοιτα δεληία αποζηολής. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 

 
 
Άξζξν9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 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 αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε  εξγάζηκε  
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο …./…. /2017. 

 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξηναπφηε 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 ππεξεζίαο .  

 
 
 
 

 

 
 

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

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

 

«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017»  

 

 
11.2. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 38.770,00Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

 

 
11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Σα πξνο επηζθεπή κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα αλχςσζεο πίεζεο (πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα) ,  
ηα θίιηξα απνζηδήξσζεο θαη απνκκαγγαλίσζεο ηεο ΓΔ Κξνπζζίσλ, ηα αληιηνζηάζηα  αλχςσζεο ιπκάησλ  θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Κηιθίο, Κξεζηψλαο, Καζηαληψλ, Γξνζάηνπ. Ζ ΓΔΤΑΚ ζα ελεκεξψλεη κέζσ 
FAX ηνλ Αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην πξνο επηζθεπή κεράλεκα θαζψο θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   4 βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ, 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο θαη 

απνκαγγαλίσζεο, 5 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο ιπκάησλ,  12 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο πίεζεο (πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα), 

θαη 6 αληιηνζηάζηα κε αληιίεο ηχπνπ πνκψλαο,   ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

Καιιηθξαηηθφ Γήκν Κηιθίο. 

Ζ ππεξεζία κε ηίηιν «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017»  αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ (ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ, ειεθηξνθηλεηήξεο, αλαδεπηήξεο ιπκάησλ, θπγφθεληξεο 

αληιίεο monoblock, θπζεηήξεο πιεπξηθνχ θαλαιηνχ, ππνβξχρηνη εγρπηήξεο αέξα θιπ.) πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα 

ζηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο. 

ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη ππεξεζίεο επηζθεπήο είλαη ρσξηζκέλεο ζε νκάδεο κε βάζε ην είδνο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο  ε πνζφηεηα  γηα θάζε παξερφκελε εξγαζία κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ.  

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

ππεξεζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

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

πξνυπνινγηζκφ. 

 
 
 
 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε δώδεθα(12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

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

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

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

 

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

 

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζην έληππν κε ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

13.3 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

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

 
Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

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

 

 
Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
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15.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ.1β) 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 ππεξεζίαο. 

 
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.  

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

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «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. 

 

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

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

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

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

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

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

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

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

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

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

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

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. 

 

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. 
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Άξζξν17Α:Έθδνζεεγγπεηηθψλ. 

1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο  
ε θ η έ ι ε ζ ε ο εθδίδνληαηαπφπηζησηηθάηδξχκαηαπνπιεηηνπξγνχλλφκηκαζηαθξάηε– κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξεηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεοδηαηάμεηο,ηνδηθαίσκααπηφ.Μπνξνχλ,επίζεο,λαεθδίδνληαηαπφην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.ή λα 
παξέρνληαηκεγξακκάηηνηνπΣακείνπΠαξαθαηαζεθψλθαηΓαλείσλκεπαξαθαηάζεζεζεαπηφηνπαληίζηνηρνπρξεκαηη
θνχπνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 18:Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη 
ε……./ …… . / 20 1 7 . Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήοπξνζθνξψλνξίδεηαηε10:00πκ. 

 

 

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 έμη ( 6 )  κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί: 

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

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

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

www.deyak.gr ). 

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

 

 
 

Άξζξν 21:Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

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

 

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

ηεο έλσζεο. 

Α. 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: 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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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 (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997,ζ.1) θαη ηελ 
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 (ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54),θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

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

 

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

εο 
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 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 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 ζπκβνπιίνπ (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 θαηα δηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 

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 άξζξνπ 73λ.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. 

 

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. 
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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.2ηνπάξζξνπ18ηνπλ.4412/2016 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. 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. 

 
 
 
 

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. 
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Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλαθνξάηελθαηαιιειφηεηαγηαηελάζθεζεηεοεπαγγεικαηηθήοδξαζηεξηφηεηαο,απαηηείηαηνηνηθνλνκηθνίθνξείολαείλαηεγγ
εγξακκέλνηζηνζρεηηθφεπαγγεικαηηθφκεηξψνπνπηεξείηαηζηνθξάηνοεγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β]Γηαζπκβάζεηοκεεθηηκώκελεαμίαθάησησλνξίσλησλάξζξσλ5θαη235ηνπλ. 4412/2016: 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986(Α΄75) ζχκθσλακεηελπαξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.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 άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

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

 

 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α).  

 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη 22 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 θαηαθχξσζεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ22Ανηνηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

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

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

(γ)Γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  πηζηνπνηεηηθό 
όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο 
έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.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 ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 
22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε–κέιε ή ζηηο 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
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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)ΓηαηηοινηπέοπεξηπηψζεηοηεοπαξαγξάθνπΑ.3ηνπάξζξνπ22,ππνβάιιεηαηεπηθαηξνπνηεκέλεππεύζπλεδήισζεην
πάξζξνπηνπλ.1599/1986φηηδελζπληξέρνπλνηζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο απφδεημεοθαηαιιειφηεηαογηαηελάζθεζεηεοεπαγγεικαηηθήοδξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 22.Β. 

 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο «Τπεξεζίεο επηζθεπήο 
(πεξηειίμεηο) ειεθηξνθηλεηήξσλ» είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο 
Ζ/Μ.   

 

 

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

 

Για όλεσ τισ ανωτζρω αναφερθείςεσ υπηρεςίεσ-εργαςίεσ ο Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ να προςκομίςει τα κάτωθι: 

 

 

23.5 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

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

 
 
Άξζξν24:Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

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

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

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

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

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

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

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα εμήο: 

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

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

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΖ  

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

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

ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

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

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

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

θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη 

λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε 

ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

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

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

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

επζχλε. 

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

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

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

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

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

απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

 

24.4 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη 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. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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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 : 

• 2,5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο επηά εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

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

εκέξεο. 

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

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 5.000,00 €, 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 26.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΩΝ - ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

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

ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 27.   ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΔΚΣΔΛΔΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ. 

Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ  ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο.  Γηα θάζε 

κεράλεκα πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη επηζθεπή ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη κέζσ Fax απφ ηελ ΓΔΤΑΚ λα πξνρσξήζεη ζηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

Απφ ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε  πίζσ ζηελ ΓΔΤΑΚ, ην κέγηζην ρξνληθφ φξην είλαη δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  παξάδνζεο ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο  κεγαιχηεξε απφ δέθα πέληε εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα παξαιαβή, επηζθεπή θαη παξάδνζε 

κεραλήκαηνο θαη θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλδεθαπέληε  εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ,  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα.ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη 

ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 
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ΆΡΘΡΟ 28.  ΓΝΩΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ 

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

ησλ αληιηνζηαζίσλ , ησλ θίιηξσλ απνζηδήξσζεο, ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

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

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

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

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

 θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

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 Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

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

θα Β ηνπ κέξνπο ΗΗ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ (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 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

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

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ 

σο άλσ πνζνζηνχ.  

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

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

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

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν 

θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 
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νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 
 
Άξζξν29:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 
………….. Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

 

H ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 263 &269 λ.4412/2016 πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα έλα αθφκα έηνο θαη γηα ην ίδην ζπλνιηθά πξνβιεπφκελν πνζφ 
γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηψλ αθνχ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε παξφκνηαο ππεξεζίαο ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 
Αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 
ηνπ άξζξνπ 263. 

 

 

Κιλκίσ, …/ …/ 2017 

 

ΘΔΜΑ 13Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-96/20-04-2017 

Σξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε θαηάξγεζε ηνπ Κωδηθνύ 
11.02.02.22 κε ηίηιν : «Αλαβάζκηζε ζπζηεκάηωλ ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνύ 
Πηθξνιίκλεο Κηιθίο» κε πνζό πξνϋπνινγηζκνύ30.000,00 € θαη δεκηνπξγία λένπ 

Κωδηθνύ  12.07 κε ηίηιν «Καηαζθεπή λέωλ Ηιεθηξνινγηθώλ Πηλάθωλ Αληιηνζηαζίωλ 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» κε πνζό πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00 € 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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 
ηξνπνπνίεζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε θαηάξγεζε ηνπ Θσδηθνχ 11.02.02.22 

κε ηίηιν : «Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ Ξηθξνιίκλεο Θηιθίο» κε πνζφ 
πξνυπνινγηζκνχ30.000,00 € θαη δεκηνπξγία λένπ Θσδηθνχ  12.07 κε ηίηιν «Θαηαζθεπή λέσλ 

Ζιεθηξνινγηθψλ Ξηλάθσλ Αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο» κε πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 
€. 

 
 

 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε γξαπηή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-91/20-04-2017. 
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ΘΔΜΑ 14Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-97/20-04-2017 
 

 
 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΜΔΗ ΣΑΗ» κε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινύο νξγάλνπ κεηά από δηαπξαγκάηεπζε, (άξζξν 118Ν.4412/2016). 

πξνϋπνινγηζκνύ: 3.300,00€ πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 62.07.01.04. 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξφζθιεζεο 
ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖ ΚΔΠΖΠ 

ΡΑΠΖΠ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΜΔΗ ΣΑΗ 

 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε 23 Μαξηίνπ  2017 θαη ψξα 13:00  ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα    πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ χδξεπζεο κεγάισλ 

δηαηνκψλ » θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο 

    Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο
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    Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο 

    Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 
 

 

Α/Α 
 

Δηαηξεία 
 

Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

 

1 
 

ΑΡΓ. ΔΝΔΚΖ & ΤΗΟΗ ΔΠΔ 
 

730/17-3-2017 

 

2 
 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΑΦΑΡΑ Α.Δ. 
 

740/20-3-2017 

 

3 
 

ΔΝΔΡΓΟΝ ΣΜ ΔΠΔ 
 

756/21-3-2017 

 
 
 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 
 

 

Α/Α 
 

Δηαηξεία 
 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

 

1 
 

ΑΡΓ. ΔΝΔΚΖ & ΤΗΟΗ ΔΠΔ 
 

3250,00 

 

2 
 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΑΦΑΡΑ Α.Δ. 
 

3040,00 

 

3 
 

ΔΝΔΡΓΟΝ ΣΜ ΔΠΔ 
 

4000,00 

 

 

Ζ επηρείξεζε  ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΑΦΑΡΑ Α.Δ. πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο 

πξνζσξηλφο  κεηνδφηεο  ηεο  πξνκήζεηαο  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΚΑΗ  ΔΡΓΑΗΑ  ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΜΔΖ ΣΑΖ» ε νπνία ζα εθηειεζζεί ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Ξεξφβξπζεο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πφιε 

ηνπ Κηιθίο. 

 
 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 
 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΜΔΗ ΣΑΗ». 

 
 Ρελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΠΗΑΦΑΟΑΠ Α.Δ.», κε 

Α.Φ.Κ.: 081704340,  Γ.Ν..: ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: 5ν ρηι .Θαινρσξίνπ 
Θεζζαινλίθεο, Ρ.Θ. 57009, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 3.040,00 € (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.) 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ θαη ζηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.04  (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) ηνπ



 

 

21 

 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε 
ζρεηηθή πίζησζε. 

 
    Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-97/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 15Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-98/20-04-2017 
 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΙΑΣΟΜΩΝ» κε απεπζείαο 

αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ κεηά από δηαπξαγκάηεπζε, (άξζξν 118Ν.4412/2016).   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξφζθιεζεο 
ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΩΛ 
ΓΗΑΡΝΚΩΛ» πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΗ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Παξαζθεπή 3 Μαξηίνπ  2017 θαη ψξα 09:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ 

χδξεπζεο κεγάισλ δηαηνκψλ » θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

(ΦΩΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) 

509/28-2-2017 

2 ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

510/28-2-2017 
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3 Μ. Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. 515/28-2-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

(ΦΩΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) 

2432,65 

2 ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

2479,85 

3 Μ. Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. 

 

3616,17 

 

Ζ επηρείξεζε ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ (ΦΩΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε 

ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 

ΤΓΡΔΤΖ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΗΑΣΟΜΩΝ» ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΙΑΣΟΜΩΝ». 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 
νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 
ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε γίλεηαη  κε ηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 25.05.05  (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΩΛ ΔΜΑΟ/ΡΩΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-
TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-98/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-99/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ2 ΦΟΡΗΣΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, Κ.Α. : 14.03, πξνϋπνινγηζκνύ 670,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 2 ΦΝΟΖΡΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ» Θ.Α. : 14.03, 
πξνυπνινγηζκνχ 670,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ  
 
 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 2 ΦΟΡΖΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

 

2.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:H ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 2 θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνιφγνπ γηα ηνλ 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

A) LAPTOP ACER ASPIRE 17.3'' HD INTEL DUAL CORE N3050 8GB 1TB  

•Δπεμεξγαζηήο: Intel Celeron Dual Core N3050 (1.60 GHz, έσο 2.16 GHz ζε Burst mode) κε 1 MB 

L2 cache. 

•Οζφλε: 17.3'' HD+ TFT, κε LED backlight θαηαλάιπζε 1600 x 900 pixel. 

• Μλήκε: 8192 MBDDR3L, ρσξίο δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

• θιεξφο Γίζθνο: 1 TBSATA, 5400 rpm. 

• Οπηηθφο Γίζθνο: DVD+/-RWDL. 

• FloppyDisk: Γελ πεξηιακβάλεηαη. 

• Κάξηα γξαθηθψλ: IntelHDshared κλήκεο. 

•Κάξηαδηθηχνπ: 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet θαη Wireless 802.11 b/g/Draft-N, Bluetooth 4.0. 

•Θχξεοεπηθνηλσλίαο: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone 

out/microphone in, 1 x DC-in jack γηα AC adapter. 

• Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά: Δλζσκαησκέλε θάκεξα, SDCardReader. 

• Ήρνο: Δλζσκαησκέλα ερεία θαη κηθξφθσλν. 

• Πιεθηξνιφγην: Πιήξνπο κεγέζνπο, κε ελζσκαησκέλν αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 
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• Γηαζηάζεηο: 423.3 (W) x 289.9 (D) x 28 (H) mm. 

• Μπαηαξία: 3-cellLi-ion. 

•Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: Windows 10  

 

 

B) LAPTOP HP 250 G5 15.6'' INTEL DUAL CORE N3060 4GB 128GB SSD  

•Δπεμεξγαζηήο: Intel Celeron Dual Core N3060 (1.60 GHz, έσο 2.48 GHz κέζσ Burst mode) κε 2 

MB L2 cache. 

• Οζφλε: Αληηζακβσηηθή 15.6'' HDLED-backlit, κε αλάιπζε 1366 x 768. 

• Μλήκε: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L ζηα 1600 MHz (δηαζέηεη 1 slot κλήκεο). 

• θιεξφο Γίζθνο: 128 GBM.2 SSD. 

• Οπηηθφο Γίζθνο: DVD+/-RWSuperMultiDL. 

• FloppyDisk: Γελ πεξηιακβάλεηαη. 

• Κάξηα γξαθηθψλ: IntelHD 400 shared κλήκεο. 

• Δλζχξκαηε επηθνηλσλία: Δλζσκαησκέλνο ειεγθηήο Ethernet (10/100/1000). 

• Αζχξκαηε επηθνηλσλία: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth. 

•Γηαζπλδέζεηο: 2 xUSB 2.0, 1 xUSB 3.0, 1 xVGA, 1 xHDMI, RJ-45, 

microphonein/headphoneoutcombo, ππνδνρή ηξνθνδνζίαο. 

• Ήρνο: Δλζσκαησκέλν κηθξφθσλν, ελζσκαησκέλα ερεία κε DTSStudioSound. 

• Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά: Αλαγλψζηεο SD θαξηψλ (SD, SDHC, SDXC), ελζσκαησκέλε VGA 

θάκεξα. 

• Πιεθηξνιφγην: Πιήξνπο κεγέζνπο, Αγγιηθφ, κε ελζσκαησκέλν αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 

• Μπαηαξία: 3 θειηψλ ιηζίνπ ηφλησλ (Li-Ion), 31 WHr. 

• Γηαζηάζεηο: 384.3 x 254.6 x 24.3 mm. 

• Λνγηζκηθφ: FreeDos.    

 

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 670,00ΔπξψπιένλΦ.Π.Αθαηζα θαιπθζεί  

απφ  ηδίνπο  πφξνπο  ηεο  Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Κηιθίο. 

5. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ρεηηθφ CPV: 30213000-5 
 

 
Ζ επηηξνπή παξέιαβε 3 θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπο αξίζκεζε 

κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 
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Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΠΝΚΔΙΗΓΝ ΔΙΞΗΓΑ 916/05-04-2017 

2 ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΔΠΡ. ΡΠΑΟΗΓΖΠ 942/07-04-2017 

3 ΡΠΑΝΠΗΓΖΠ ΘΟ. ΠΡΙΗΑΛΝΠ 943/07-04-2017 

 

Πηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα : 
 

Α/Α Δπηρείξεζε 
Νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΞΑ 24% 

1 ΠΝΚΔΙΗΓΝ ΔΙΞΗΓΑ 669,35 € 

2 ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΔΠΡ. ΡΠΑΟΗΓΖΠ 766,12 € 

3 ΡΠΑΝΠΗΓΖΠ ΘΟ. ΠΡΙΗΑΛΝΠ 733,87 € 

 

Ζ επηρείξεζε «ΟΤΜΔΛΙΓΟΤ ΔΛΠΙΓΑ» πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη 

πξνηείλεηε σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 2 ΦΟΡΗΣΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θαζψο θαη 

ηνπ ειεθηξνιφγνπ γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA. 
 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 
 

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

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΟΤΜΔΛΙΓΟΤ ΔΛΠΙΓΑ», κε 
Α.Φ.Κ.: 143142910,  Γ.Ν..: ΘΗΙΘΗΠ, Γηεχζπλζε: Θ.ΓΑΒΟΗΖΙΗΓΖ 15, Ρ.Θ. 61100., κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 669,35 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 
1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 
4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη  κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε κε πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο 
 

 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 14.03 (Ζ/ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-99/20-04-2017– ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-100/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο  ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΟΙΜΔΣΡΙΚΗ 
ΑΝΣΛΙΑ ΚΑΣΙΟΝΙΚΟΤ ΠΟΛΤΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ,  S/N 1064937, Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» Κωδηθόο 
εμόδωλ: 62.07.01.05, πξνϋπνινγηζκόο 795,46 € πιένλ Φ.Π.Α. Απόθαζε 6-100/20-

04-2017 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟηεο  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 ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΠΘΔΖ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΖΠ ΑΛΡΙΗΑΠ ΘΑΡΗΝΛΗΘΝ 
ΞΝΙΖΙΔΘΡΟΝΙΡΖ,  S/N 1064937, Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ» Θσδηθνχ εμφδσλ: 62.07.01.05, 

πξνυπνινγηζκνχ 795,46 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 
 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
Πθνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε επηζθεπή-ζπληήξεζε,Γνζηκεηξηθήο Αληιίαο (013/17 PC 15) 
Θαηηνληθνχ Ξνιπειεθηξνιχηε,S/N1064937,ζηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, ιφγσ θζνξάο ησλ επηκέξνπο 

εμαξηεκάησλ ηεοκεηά απφ δψδεθα (12) έηε ζπλερνχο (24σξε) ιεηηνπξγίαο θαη ηζρπξνχ 
παγεηνχ ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα (πάγσκα ηνπ πγξνχ πιηθνχ εληφο ησλ ζσιελψζεσλ). 

Πηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο ε δηαχγαζε θαη θαζαξηζκφο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ρεκηθψλ πιηθψλ (πνιπρισξηνχρν αξγίιην (PAC) θαη θαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο). Ζ 
ηξνθνδνζία ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ κε Θαηηνληθφ Ξνιπειεθηξνιχηε γίλεηαη 

κε δνζηκεηξηθέο αληιίεο ηνπ Νίθνπ PCM (PCM 013/17 PC 15, S/N: 1064937).Δμαηηίαο ηεο 
πνιπεηνχο ρξήζεο (12 ρξφληα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο επί ζρεδφλ 24ψξνπ βάζεο) θαη ηζρπξνχ 

παγεηνχ ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα (πάγσκα ηνπ πγξνχ πιηθνχ εληφο ησλ ζσιελψζεσλ), 
πξνέθπςε θζνξά ζηα εμαξηήκαηα ηεο ελ ιφγσ δνζηκεηξηθήο αληιίαο (ξφηνξαο, ζηάηνξαο, 
δαθηχιηνο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηε, απνζηάηεο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηε, ειαζηηθφο 

ζχλδεζκνο).  
Κε ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε, πεξηγξάθεηαη  πνζφ δαπάλεο  795,46 επξώ  ρσξίο Φ.Ξ.Α., 

γηα ηελΔπηζθεπή-Ππληήξεζε ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζεο Γνζηκεηξηθήο Αληιίαο θαη ηελ 
Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο, γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε κέζσ Inverterεχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ 
ηκήκαηνο θξνθίδσζεο θαη ζπζζσκάησζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο ζηελ έμνδν ηεο αεξφβηαο 

επεμεξγαζίαο ηεο δεμακελήο αεξηζκνχ. 
Νη εξγαζίεο επηζθεπήο-ζπληήξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλε Δηαηξεία,  

είλαη νη παξαθάησ:  
 ΟφηνξαοSS316L p/n: 34417-014 pos. 20, 

 Πηάηνξαο απφ NBRp/n: 27466-167 ΘΔΠΖ 1, 
 Γαθηχιηνο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηεp/n: 40138-000pos. 16, 
 Απνζηάηεο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηεp/n: 40139-000pos. 17, 

 Διαζηηθφο ζχλδεζκνο p/n: 14574-160pos. 11, 
 Δξγαζίεο επηζθεπήο αληιίαο. 
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Ν Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: 

 

 

Πην αλσηέξσ θφζηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα: 
 

 Όια ηα αληαιιαθηηθά 
 Όια ηα γλήζηα αλαιψζηκα 
 Ρα ιηπαληηθά 

 Ρν θφζηε απνζηνιήο πξνο επηζθεπή θαη επηζηξνθήο πξνο επαλαηνπνζέηεζε 
 

Ιφγσ ηνπ φηη ην θφζηνο πξνκήζεηαο λέα θαηλνχξηαο αληιίαο είλαη κεγάιν (1.800,00 επξώ 
πιένλ ΦΠΑ 24%), πξνηείλεηαη ε επηζθεπή ηεο ήδε ππάξρνπζαο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εμηδεηθεπκέλε Δηαηξεία, ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Οίθνπ PCM 

ζηελ Διιάδα.  
Δπηζπλάπηνληαη δχν (2) πξνζθνξέο κία κε ην θφζηνο επηζθεπήο ηεο ήδε ππάξρνπζαο θαη κία κε 

ην θφζηνο πξνκήζεηαο λέαο θαηλνχξηαο. 
 
Λόγω ηνπ όηη ε παξαπάλω ππεξεζία κπνξεί λα παξαζρεζεί κόλν από έλα νηθνλνκηθό 

θνξέα, επεηδή ππάξρεη απνθιεηζηηθόο  αληηπξόζωπνο ζηελ Διιάδα, πξνηείλεηαη λα 
γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζερωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ζύκθωλα 

κε ην άξζξν 32 ηνπ λόκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
 
 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΠΘΔΖ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΖΠ 

ΑΛΡΙΗΑΠ ΘΑΡΗΝΛΗΘΝ ΞΝΙΖΙΔΘΡΟΝΙΡΖ,  S/N 1064937, Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ», κε δηαδηθαζία  

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. 

 

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ: ΡΔΚ. 
ΡΗΚΖ/ΡΔΚ 

(€) 
ΓΑΞΑΛΖ 

(€) 

ΔοσιμετρικήΑντλίαΚατιονικούΠολυηλεκτρολύτη 013/17 PC 15, S/N 1064937 

1 ΟφηνξαοSS316L p/n: 34417-014 pos. 20 1 266,08 266,08 

2 Πηάηνξαο απφ NBRp/n: 27466-167 ΘΔΠΖ 1 1 91,75 91,75 

3 Γαθηχιηνο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηεp/n: 40138-000pos. 16 1 97,73 97,73 

4 Απνζηάηεο κεραληθνχ ζηππηνζιίπηεp/n: 40139-000pos. 17 1 47,92 47,92 

5 Διαζηηθφο ζχλδεζκνο p/n: 14574-160pos. 11 1 41,98 41,98 

6 Δξγαζίεο επηζθεπήο αληιίαο 1 250,00 250,00 

ΤΝΟΛΟ 795,46 

    Φ.Π.Α. 24% 190,91 

ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 986,37 
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 Γεζκεχεη πίζησζε  795,46 €ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.62.07.01.05 (ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΑΝΣΛΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  κε ηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 62.07.01.05(ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΑΝΣΛΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-85/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-101/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
 

Έγθξηζε δαπαλώλ κεηαθίλεζεο. 
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε,  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Δπεηδή ην ζέκα αθνξά κεηαθηλήζεηο νη νπνίεο δελ εθηειέζηεθαλ, ζα επαλέιζεη ζε επφκελν 

Γ.Π.  
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-101/20-04-2017 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-102/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ 
ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 8’’ ΘΔΗ  Νν1 ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 
ΞΗΡΟΒΡΤΗ», Κ.Α. πξνϋπνινγηζκνύ 2.683,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ.    

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 8’’ ΘΔΠΖ  Λν1 
ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ», πξνυπνινγηζκνχ 2683,00 επξψ πιένλ ΦΞΑ. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 8’’ ΘΔΗ  Νν1 ΚΔΝΣΡΙΚΟ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΞΗΡΟΒΡΤΗ 
 

 
ΚΟΠΟ 

 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν εληφο καλδχα ςχμεο ζηελ ζέζε Ν1 ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Ξεξφβξπζεο. 

ην ελ ιφγσ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα έρεη θαεί ν ππνβξχρηνο ειεθηξνθηλεηήξαο. Δπεηδή ζην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα έρεη γίλεη ήδε κηα θνξά επηζθεπή, πξνηείλεηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε κε θαηλνχξγην θαη ην 

παιηφ ζπγθξφηεκα λα απνζπξζεί γηα αλαθχθισζε. 

ην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Ξεξφβξπζεο ππάξρεη πάληα εθεδξεία 100%, δειαδή έρσ δχν αληιίεο ζε 

ιεηηνπξγία θαη δχν εθεδξηθέο ζε αλακνλή, έηνηκεο πξνο ρξήζε.   

 

Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία . 

ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, ε νπνία αλαθεξχρζεθε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ζηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2016», κε αξηζκφ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ  23553,2. Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο κε ηελ ππ’ αξηζκφ απφθαζε 66/2016 ηεο 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ έρεη αθπξσζεί θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε 

θαηλνχξγηνπ δηαγσληζκνχ πξνηείλεηε νη πξνκήζεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ  λα γίλνπλ  απφ ηελ εηαηξεία . 

ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηνλ θσδηθφ 12.00.01 έρεη εγθξηζεί πνζφ 110.000 € 

γηα «πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ έηνπο 2017» νπφηε κε βάζε  ην άξζξν 

6, παξάγξαθνο 10, ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξεί κέρξη θαη  20% ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, δειαδή 

πνζνχ 22000 €, λα δνζεί κε ηελ κέζνδν ηεο απ’επζείαο αλάζεζεο γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κέρξη ηελ 

πινπνίεζε θαηλνχξγηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.  

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ έγηλε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

κεηνδφηε ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 23553,2. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε. 

. 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ INOX 8''         

1 

Τπνβξχρηα αληιία 8΄΄,  πηεξσηέο θαη 
δηαρχηεο απφ αλνμείδσην ράιπβα , 
αλνμείδσην άμνλα θαη αλνμείδσην 
θίιηξν, θαηάιιειε γηα νξηδφληηα 
ηνπνζέηεζε,   παξνρήο  Q = 100 M3/H 
θαη καλνκεηξηθνχ H = 125 m. 

ηεκ 1 955,00 955,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ         

2 
Τπνβξχρηνο θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 75 ΖΡ 

ηεκ 1 1050,00 1050,00 

 ΩΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ     

3 
Μαζηφο δηαηνκήο 4’’ ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο κε ηε ζηήιε 
ζηήξημεο 

ηεκ 1 18,00 18,00 

  ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ 
        

4 

Δμαγσγή ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο 
ηνπνζέηεζεο  απφ αληιηνζηάζην 
(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα) 

κ.κ. 100 3,30 330,00 

5 

Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο 
ηνπνζέηεζεο  εληφο αληιηνζηαζίνπ 
(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα) 

κ.κ. 100 3,30 330,00 

  
  ύλνιν  : 2683,00 

  
  ΦΠΑ 24% : 643,92 

  
  Άζξνηζκα : 3326,92 
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ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2665,00   € 

πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0 θαη  51100000-3. 

 
 

Κε ηελ αξηζκφ 48/9-3-2017 ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ έγηλε έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
νξίζηεθε ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ηίηιν «πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ έηνπο 2017». Ν αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο, κε αξηζκφ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ 40446,1 είλαη ελεξγφο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία Π. 

ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ, ε νπνία ήηαλ πξνζσξηλφο κεηνδφηεο  ζηνλ πξνεγνχκελν αλνηθηφ 
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην 
έηνο 2016», κε αξηζκφ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ  23553,2, πνπ δηεμάρζεθε ην έηνο 2016. 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

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

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.683,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 12.00.01  (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο 

Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε 

 

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

κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 Ρελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ.: 
094490579,  Γ.Ν..: ΦΑΔ Θεζζαινλίθε, Γηεχζπλζε: Εάππα, Ωξαηφθαζηξν, Θεζζαινλίθε 

Ρ.Θ. 57013, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 2.683,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01  (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 

ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) 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: 6-102/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-103/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ  ΣΟ ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ  ΠΛΑΓΙΑ (ΠΔΡΙΟΥΗ ΦΩΣΗ-
ΠΙΣΙ)» Κ.Α. 12.00.01, πξνϋπνινγηζκνύ 1.395,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ  ΠΡΝ ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ  

ΞΙΑΓΗΑΠ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΦΩΡΖ-ΠΞΗΡΗ)» Θ.Α. 12.00.01, πξνυπνινγηζκνχ 1.395,00 επξψ πιένλ 
ΦΞΑ., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζεπνπέρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
Πξνο: Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ  ΣΟ ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ  

ΠΛΑΓΙΑ (ΠΔΡΙΟΥΗ ΦΩΣΗ-ΠΙΣΙ) 
 

 
ΚΟΠΟ 

 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ  ππνβξχρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, θαζψο θαη ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο ππνβξχρηαο αληιίαο   πνπ βξίζθεηαη νξηδφληηα εγθαηεζηεκέλε εληφο ηεο 

δεμακελήο ζπιινγήο ζην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Πιαγηάο (πεξηνρή Φψηε ζπίηη)  

Σν ελ ιφγσ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα έρεη αλνμείδσηε ππνβξχρηα αληιία WILLOSPI 06060-12 θαη 

ειεθηξνθηλεηήξα ALARKO ηζρχνο 35 ΖΡ. Ο θηλεηήξαο έρεη θαεί θαη απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε. ηελ 

αληιία ζα γίλεη έιεγρνο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ε ίδηα. 
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Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία . 

ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, ε νπνία αλαθεξχρζεθε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ζηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2016», κε αξηζκφ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ  23553,2. Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο κε ηελ ππ’ αξηζκφ απφθαζε 66/2016 ηεο 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ έρεη αθπξσζεί θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε 

θαηλνχξγηνπ δηαγσληζκνχ πξνηείλεηε νη πξνκήζεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ  λα γίλνπλ  απφ ηελ εηαηξεία . 

ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηνλ θσδηθφ 12.00.01 έρεη εγθξηζεί πνζφ 110000 € 

γηα «πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ έηνπο 2017» νπφηε κε βάζε  ην άξζξν 

6, παξάγξαθνο 10, ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξεί κέρξη θαη  20% ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, δειαδή 

πνζνχ 22000 €, λα δνζεί κε ηελ κέζνδν ηεο απ’επζείαο αλάζεζεο γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κέρξη ηελ 

πινπνίεζε θαηλνχξγηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.  

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ έγηλε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

κεηνδφηε ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 23553,2. 

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

    

1 
Τπνβξχρηνο θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 

35 ΖΡ 
ηεκ 1 665,00 665,00 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ 

    

3 

Δμαγσγή ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο 

ηνπνζέηεζεο ζε booster,   απφ 
δεμακελή ζπιινγήο 

αληιηνζηαζίνπ (ειάρηζηε ρξέσζε 
100 κέηξα) 

κ.κ. 100 3,30 330,00 

4 

Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο ζε 
booster,   εληφο δεμακελήο 

ζπιινγήο  (ειάρηζηε ρξέσζε 100 
κέηξα). 

κ.κ. 100 3,30 330,00 

7 

Δξγαζία απνζπλαξκνιφγεζεο, 
ειέγρνπ  θαη 

επαλαζπλαξκνιφγεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 7΄΄, 
WILLOSPI 06060-12,  

ηεκ 1 70,00 70,00 

    ύλνιν  : 1.395,00 

    ΦΠΑ 24% : 334,80 
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    Άζξνηζκα : 1.729,80 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1395,00   € 

πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθφ CPV  31110000-0 θαη  51100000-3. 

 

Κε ηελ αξηζκφ 48/9-3-2017 ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ έγηλε έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
νξίζηεθε ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ηίηιν «πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ έηνπο 2017». Ν αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο, κε αξηζκφ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ 40446,1 είλαη ελεξγφο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία Π. 

ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ, ε νπνία ήηαλ πξνζσξηλφο κεηνδφηεο  ζηνλ πξνεγνχκελν αλνηθηφ 
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην 

έηνο 2016», κε αξηζκφ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ  23553,2, πνπ δηεμάρζεθε ην έηνο 2016. 
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

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

 Γεζκεχεη πίζησζε  1.395,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 12.00.01  (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο 

Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε 

 

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

κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
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 Ρελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ.: 

094490579,  Γ.Ν..: ΦΑΔ Θεζζαινλίθε, Γηεχζπλζε: Εάππα, Ωξαηφθαζηξν, Θεζζαινλίθε 

Ρ.Θ. 57013, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 1395,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01  (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 

ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) 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: 6-103/20-04-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

 
20Απξηιίνπ 2017 

 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
  
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Κέινο  

 

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, Κέινο  

 
 
 
 



 

 

36 

 

 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία,  

Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, 
Κέινο 
 

 
 
 

 
 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 


