
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  1/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ 

ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/01/2018 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 09/01/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
2) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΗ 1-4/16-01-2018. 

Έγκριζη μελέηης, ηεστών δημοπράηηζης και έγκριζη δαπάνης ηης 
σπηρεζίας: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 

2018» προϋπολογιζμός 40.000,00€. 

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκαηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε 

Νηθόιαν,ΥεκηθόΜεραληθόηεο  Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ 
έγθξηζε κειέηεο, ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο: 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 2018», πξνϋπνινγηζκνύ 

40.000,00€, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  

 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο είλαηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ ηεο ππεξεζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 
ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΩΝ», ηεο νπνίαο ε 
πεξηγξαθή θαη ηα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 
 

α) Οκάδα Α 
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1) Η απόθξαμε ηνπ εθάζηνηε θξεαηίνπ απνρέηεπζεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 
1) Δμαγσγή θεθαιήο (θαπάθη) θξεαηίνπ 
2) Καζαξηζκφο κε αλαξξφθεζε εζσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ φισλ ησλ ππαξρφλησλ 
θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (άκκνο, μχια, πέηξεο, ραξηηά, θιπ.)  
3) Απφθξαμε φισλ ησλ εμφδσλ ηνπ θξεαηίνπ ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ πελήληα 
κέηξσλ θαη κέρξη ην επφκελν θξεάηην. 
4) Πιχζηκν κε λεξφ εζσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ. 
5) Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο (θαπάθη) ηνπ θξεαηίνπ. 
 
2) Η ελ ιόγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί από Δπηρείξεζε ή 
Ιδηώηε ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
α) Έλα   Μεράλεκα   Έξγσλ   ηχπνπ απνθξαθηηθφ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 
• Αληιία πηέζεσο παξνρήο απφ 280 έσο 330 lit/min θαη πίεζεο 160 bar ηνπιάρηζηνλ. 
•  Αληιία αλαξξφθεζεο παξνρήο 4’’ ηνπιάρηζηνλ. 
•  Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαζαξνχ λεξνχ 5 m3 θαη αθαζάξησλ 6 m3. 
•  2 ιάζηηρα θαζαξηζκνχ παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1’’ θαη ½’’. 
 
β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη ηελ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη 
όηη ηα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ηεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζώο 
θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηύπνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγσλ όπνπ ζα θαίλεηαη μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο. 
γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί 
ζηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα 
ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, 
κεραλήκαηα θαη ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  
πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ 
εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη 
αζθάιεηαο. 

ζη) Η πιεξσκή ηεο θάζε απόθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεύεηαη από 
ηειεθσληθό ή έγγξαθν αίηεκα πνιίηε πόιεο θαη νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα ζεσξείηαη έγθπξε ε απόθξαμε θξεαηίνπ. Σν 
άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ 
απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απόθξαμε θξεαηίνπ πξνο 
πιεξσκή. 

β) Οκάδα Β: 
1) ηα κεγάια θαη κηθξά αζηηθά θέληξα (πφιεηο) θαζψο θαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο 
νηθηζκνχο (ρσξηά), ν θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηηο Δ.Δ.Λ. (Δγθαηαζηάζεηο 
Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ). Ζ φδεπζε ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο Δ.Δ.Λ. φηαλ δελ 
ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (θιίζεηο), γίλεηαη απφ ελδηάκεζα 
θαηαζθεπαζκέλα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ (δεμακελέο ζπιινγήο ιπκάησλ ηκεκάησλ ή 
πεξηνρψλ). Σα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ απνηεινχληαη απφ ηα θάησζη ηκήκαηα: 

1) Οηθνδνκηθά (κπεηφ, ηνίρνη, θξεάηηα, δεμακελή θιπ) 

2) Ζ/Μ Δμνπιηζκφ (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, Αληιίεο, Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο), 
Σχκπαλν ή Ξέζηξν (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm, νδεγνί αλέιθπζεο θαη 
θαζέιθπζεο αληιηψλ, θινηέξ θιπ). 
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Λφγσ ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο (24σξε θαη ζε εηήζηα βάζε) ιεηηνπξγίαο 
απηψλ, ζπζζσξεχνληαη ζηελ δεμακελή δηάθνξα θεξηά αληηθείκελα <6 mm (ηξίρεο, 
πέηξεο, μχια, άκκνο θιπ), κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαζαξηζκφο. Ο θαζαξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
α) Φξάμηκν θεληξηθνχ αγσγνχ εηζφδνπ ιπκάησλ κε ηελ ρξήζε θαηαιιήινπ κπαινληνχ 
(θνχζθσκα κε αέξα) αλάινγεο δηαηνκήο. 
β) Δθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ιχκαηα) ηεο δεμακελήο απφ ηηο ππάξρνπζεο 
εγθαηεζηεκέλεο αληιίεο αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ρξεηάδεηαη εθεδξηθή ππνβξχρηα αληιία θαηάιιειεο παξνρήο ή ε ρξήζε 
απνθξαθηηθνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληιία αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. Ζ 
απφξξηςε ηεο ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο γίλεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε 
Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ), γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 
γ) Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε OFF). 
Καηάβαζε έκπεηξνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο δεμακελήο κε ρξήζε 
θαηάιιεινπ κήθνπο θιίκαθαο (ζθάια) θαη κέζσλ πξνθχιαμεο απηνχ (θξάλνο, κάζθα 
θιπ). πιινγή κε ηελ ρξήζε θηπαξηψλ θαη ζθαπαλψλ ζε ζσξνχο φισλ ησλ <6 mm 
θαζηδαλφλησλ θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (ηξίρεο, πέηξεο, μχια, άκκνο θιπ), ζε δηάθνξα 
ζεκεία ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη αλαξξφθεζε απηψλ (ζσξψλ) κε ηελ ρξήζε 
απνθξαθηηθνχ, εθνδηαζκέλνπ κε αληιία αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. 
Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο ηνίρσλ, δαπέδνπ, θξεαηίνπ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ, 
νδεγψλ αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, νδεγνχ εγθαηεζηεκέλσλ θινηέξ θιπ, κε 
ηαπηφρξνλε αλαξξφθεζε απφ ην ππάξρνλ απνθξαθηηθφ. 
δ) Αλάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο ζην δάπεδν ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ θαη θαζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν απηνχ. Καζαξηζκφο κε 
ηαπηφρξνλν πιχζηκν ηνπ ηπκπάλνπ ή μέζηξνπ (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 
mm). Απνθαηάζηαζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε 
θαηάζηαζε ON). 
ε) Αθαίξεζε ηνπ κπαινληνχ( μεθνχζθσκα) αλάινγεο δηαηνκήο απφ ηνλ θεληξηθφ 
αγσγφ εηζφδνπ ιπκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
 
2) Η ελ ιόγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί από Δπηρείξεζε ή 
Ιδηώηε ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
 
α) Έλα βπηηνθφξν φρεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
• Αληιία πηέζεσο αλαξξφθεζεο – θαηάζιηςεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1560 m3/h , 
39 Kw (52,3 HP),1500 rpm. 
• Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο αθαζάξησλ ηνπιάρηζηνλ 22 m3 
• σιήλεο αλαξξφθεζεο δηαηνκήο 2 ½ ’’ θαη 3 ½ ’’   
 
β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη ηελ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη 
όηη ηα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ηεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζώο 
θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηύπνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγσλ όπνπ ζα θαίλεηαη μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο. 
γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί 
ζηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα 
ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, 
κεραλήκαηα θαη ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  
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πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ 
εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη 
αζθάιεηαο. 

ζη) Η πιεξσκή ηεο θάζε απόθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεύεηαη από 
ηειεθσληθό ή έγγξαθν αίηεκα πνιίηε πόιεο θαη νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα ζεσξείηαη έγθπξε ε απόθξαμε θξεαηίνπ. Σν 
άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ 
απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απόθξαμε θξεαηίνπ πξνο 
πιεξσκή. 

 

Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2018 ζηνλ Κ.Α.Γ.:61.93.19θαη 

εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ:   

 

49.600,00 € κε ην  Φ.Π.Α 24%  

16.864,00 € κε ην  Φ.Π.Α 24% (Oκάδα Α). 

32.736,00 € κε ην  Φ.Π.Α 24% (Oκάδα Β). 

 
ρεηηθφ CPV: 90913200-2 (Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ δεμακελψλ) 
                      90640000-5 (Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ & εθθέλσζεο θξεαηίσλ 
ππνλφκσλ) 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 
ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Απνζηνιίδε Νηθόιανπ. 
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑ 

Κηιθίο. 
 

 Σελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαοκε ηίηιν : 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 2018», κε ηελ δηαδηθαζία 
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ,ζύκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Μ3/2018πνπ 

ζπληάρζεθε από ηελ Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Εγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο 

ηεο ππεξεζίαοκε ηίηιν : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 
2018»(Επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο). 

 
 Δεζκεύεη πίζησζε  40.000,00 €ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.61.93.19 (ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ 

& ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ & ΦΡΕΑΣΙΩΝ) και 

9.600,00 € ηοσ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Εμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν ηνπ Δ.. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαοζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο 

Επηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη  ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 61.93.19 

(ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ & ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ 
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&ΦΡΕΑΣΙΩΝ)θαη Κ.Α.54.00.29(ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Δ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-4/16-01-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 
 
 

 
Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 

 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  

Αρτιηέκηων 
Μητανικός 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο 

Κηιθίο 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΑΔΑ: ΨΤ87ΟΛΚ8-ΛΡΥ



 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 

 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Γ.:61.93.19, 54.00.29) 

Αξ. Μειέηεο: Μ3/2018 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 49.600,00€ (κε Φ.Π.Α.) 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Τ  Π  Η  Ρ  Δ    Ι  Α   

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  
 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ  επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ:49.600,00 Δπξώ κε Φ.Π.Α.), 

1) Οκάδα Α: 32.736,00Δπξώ (κε Φ.Π.Α.), 
                                            2) Οκάδα Β: 16.864,00 Δπξώ (κε Φ.Π.Α.) 
 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’147)  
θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
 

θαιεί 
 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο 
απηψλ, λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ 
ππεξεζίαο-εξγαζίαο.  
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Άξζξν 1: Κύξηνο ηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΚΙΛΚΙ , ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ4412/2016.  
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 
ε) ην ηηκνιφγην  δεκνπξάηεζεο, 
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
δ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
ε) ε ηερληθή κειέηε, 
ζ) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ  απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 
αλέξρεηαη ζε  5 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ 
αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ 
αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 
κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο  
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 
Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε 
γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν1. Δπηπξόζζεηα πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, 
άκεζεθαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηηο  …/.../2018, ζηελ 

                                                      

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330, 25053 

Telefax : 2341029320 

E-mail : biol@deyak.gr 
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ηζηνζειίδα www.deyak.gr. 
Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ ην 
ζθξαγηζκέλν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
,1νρικ. Κηιθίο-Ξεξόβξπζεο,T.K. 61100, Κηιθίο, ππεύζπλνο θ. Απνζηνιίδεο Νηθόιανο (Γηπι. Υεκηθόο 
Μεραληθόο M.Sc) , ηει. 2341029330 / 2341025053.  
 

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  νξίδνληαη ζην άξζξν 
18 ηεο παξνχζαο. 
 
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν  ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 
 

Γηα ηελ Τπεξεζία:  
 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο …/.../2018 
 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24,  
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
24 θαη 
γ) μερσξηζηφ συπαγισμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 
ηνπηναληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 
Οη ηξείο (3)  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο 
παξ. 2. 
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
5. Οη πξνζθνξέο  ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ – 
Καηαθύξσζε – ύλαςε ζύκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 
 
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 θαηά 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. 

http://www.deyak.gr/
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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 αλά θχιιν. 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  επζχο ακέζσο κε ην πέξαο ηεο σο άλσ 
δηαδηθαζίαο  .  
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη 
ζην Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  
Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 
4.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε –Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 

ζύκβαζεο. 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
ΓΔΚΑ (10)  εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο  παξνχζαο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ. 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 
ii) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22  θαη 23 ηεο παξνχζαο, o 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο. 

 
4.3 Δλζηάζεηο.  
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 
λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπζ'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. 
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Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο –πκθσλεηηθό – εηξά ηζρύνο. 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπλ.4412/2016. 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε  ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη 
σο θαησηέξσ: 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο 
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο 
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο 

 
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 
6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
6.2 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

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

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- 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 ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ 
των μελών τουσ με κλόρωςη»,i 
- 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», 
- 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )ii 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών 
και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και 
διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και 
διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
 

7.2. Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων 
κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 
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(Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία 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», η κοινή απόφαςη των Τπουργών Ανάπτυξησ και Επικρατείασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 
) ςχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε 
με το Ν.3414/2005’’, iii, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομίασ και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ 
εταιρύεσ”. 

 

7.3. Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθέμενησ Αξίασ». 
 

 

7.4. Οι ςε εκτέλεςη των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείςεσ κανονιςτικέσ πράξεισ, καθώσ και λοιπέσ διατάξεισ 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικά τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και 
το ςύνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίουκαι 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιοσ που διέπει την ανάθεςη και 
εκτέλεςη του έργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, έςτω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 
 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φόξνη, Γαζκνί, θιπ. - Πιεξσκή Αλαδόρνπ. 
8.1 Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α.Γ.: 61.93.19, 54.00.29) 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 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή κεληαία παξάδνζε ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 200, παξ.4, ζεκείν α) ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

8.3 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 ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο …/… /2018 

 
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. 

 
 

 
 

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

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 
 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 
 

11.2. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη  ζε: 49.600,00 
Δπξώ, κε ΦΠΑ 24%, 
 Οκάδα Α: 32.736,00 Δπξώ, κε ΦΠΑ 24%, 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark66
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark69
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 Οκάδα Β: 16.864,00  Δπξώ, κε ΦΠΑ 24% 

 
11.3 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

ΟΛΔ ΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία: 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 

θαη αλαιχεηαη  σο αθνινχζσο: 
 

α) Οκάδα Α 
1) Η απόθξαμε ηνπ εθάζηνηε θξεαηίνπ απνρέηεπζεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 
1) Δμαγσγή θεθαιήο (θαπάθη) θξεαηίνπ 
2) Καζαξηζκφο κε αλαξξφθεζε εζσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ φισλ ησλ ππαξρφλησλ θεξηψλ 

αληηθεηκέλσλ (άκκνο, μχια, πέηξεο, ραξηηά, θιπ.)  
3) Απφθξαμε φισλ ησλ εμφδσλ ηνπ θξεαηίνπ ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ πελήληα κέηξσλ θαη 
κέρξη ην επφκελν θξεάηην. 
4) Πιχζηκν κε λεξφ εζσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ. 
5) Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο (θαπάθη) ηνπ θξεαηίνπ. 
 
2) Η ελ ιόγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί από Δπηρείξεζε ή Ιδηώηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
α) Έλα   Μεράλεκα   Έξγσλ   ηχπνπ απνθξαθηηθφ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 
• Αληιία πηέζεσο παξνρήο απφ 280 έσο 330 lit/min θαη πίεζεο 160 bar ηνπιάρηζηνλ. 
•  Αληιία αλαξξφθεζεο παξνρήο 4’’ ηνπιάρηζηνλ. 
•  Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαζαξνχ λεξνχ 5 m3 θαη αθαζάξησλ 6 m3. 
•  2 ιάζηηρα θαζαξηζκνχ παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1’’ θαη ½’’. 

 
β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ 
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηύπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ όπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο. 
γ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ) Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε) Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 

ζη) Η πιεξσκή ηεο θάζε απόθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηειεθσληθό ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πόιεο θαη νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απόθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απόθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

β) Οκάδα Β 

1) ηα κεγάια θαη κηθξά αζηηθά θέληξα (πφιεηο) θαζψο θαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο νηθηζκνχο 
(ρσξηά), ν θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηηο Δ.Δ.Λ. (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ 
Λπκάησλ). Ζ φδεπζε ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο Δ.Δ.Λ. φηαλ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο 
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πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (θιίζεηο), γίλεηαη απφ ελδηάκεζα θαηαζθεπαζκέλα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ 
(δεμακελέο ζπιινγήο ιπκάησλ ηκεκάησλ ή πεξηνρψλ). Σα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ απνηεινχληαη 
απφ ηα θάησζη ηκήκαηα: 

1) Οηθνδνκηθά (κπεηφ, ηνίρνη, θξεάηηα, δεμακελή θιπ) 

2) Ζ/Μ Δμνπιηζκφ (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, Αληιίεο, Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο), 
Σχκπαλν ή Ξέζηξν (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm, νδεγνί αλέιθπζεο 
θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, θινηέξ θιπ). 

Λφγσ ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο (24σξε θαη ζε εηήζηα βάζε) ιεηηνπξγίαο απηψλ, 
ζπζζσξεχνληαη ζηελ δεμακελή δηάθνξα θεξηά αληηθείκελα <6 mm (ηξίρεο, πέηξεο, μχια, άκκνο 
θιπ), κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζαξηζκφο. Ο θαζαξηζκφο 
απηφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
α) Φξάμηκν θεληξηθνχ αγσγνχ εηζφδνπ ιπκάησλ κε ηελ ρξήζε θαηαιιήινπ κπαινληνχ (θνχζθσκα 
κε αέξα) αλάινγεο δηαηνκήο. 
β) Δθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ιχκαηα) ηεο δεμακελήο απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηεζηεκέλεο 
αληιίεο αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεηάδεηαη εθεδξηθή 
ππνβξχρηα αληιία θαηάιιειεο παξνρήο ή ε ρξήζε απνθξαθηηθνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληιία 
αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. Ζ απφξξηςε ηεο ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο 
γίλεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ), γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία. 
γ) Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε OFF). Καηάβαζε 
έκπεηξνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο δεμακελήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ κήθνπο θιίκαθαο 
(ζθάια) θαη κέζσλ πξνθχιαμεο απηνχ (θξάλνο, κάζθα θιπ). πιινγή κε ηελ ρξήζε θηπαξηψλ θαη 
ζθαπαλψλ ζε ζσξνχο φισλ ησλ <6 mm θαζηδαλφλησλ θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (ηξίρεο, πέηξεο, 
μχια, άκκνο θιπ), ζε δηάθνξα ζεκεία ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη αλαξξφθεζε απηψλ 
(ζσξψλ) κε ηελ ρξήζε απνθξαθηηθνχ, εθνδηαζκέλνπ κε αληιία αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο 
παξνρήο. Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο ηνίρσλ, δαπέδνπ, θξεαηίνπ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ, νδεγψλ 
αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, νδεγνχ εγθαηεζηεκέλσλ θινηέξ θιπ, κε ηαπηφρξνλε 
αλαξξφθεζε απφ ην ππάξρνλ απνθξαθηηθφ. 
δ) Αλάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη 
θαζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν απηνχ. Καζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν ηνπ ηπκπάλνπ ή 
μέζηξνπ (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm). Απνθαηάζηαζε παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε ON). 
ε) Αθαίξεζε ηνπ κπαινληνχ( μεθνχζθσκα) αλάινγεο δηαηνκήο απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ εηζφδνπ 
ιπκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
 
2) Η ελ ιόγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί από Δπηρείξεζε ή Ιδηώηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
 
α) Έλα βπηηνθφξν φρεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

•Αληιία πηέζεσο αλαξξφθεζεο – θαηάζιηςεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1560 m3/h ,39 Kw 
(52,3 HP),1500 rpm. 
•Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο αθαζάξησλ ηνπιάρηζηνλ 22 m3 
•σιήλεο αλαξξφθεζεο δηαηνκήο 2 ½ ’’ θαη 3 ½ ’’   
 

β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ 
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηύπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ όπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο. 
γ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ) Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
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ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε) Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 

ζη) Η πιεξσκή ηεο θάζε απόθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηειεθσληθό ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πόιεο θαη νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απόθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απόθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ 
ππεξεζηώλ. 
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. 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «ζπλνπηηθό δηαγσληζκό» ηνπ 

άξζξνπ 327 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε 

ζθξαγηζκέλα θαη αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ππεξεζίαο:  

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 
α. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
β. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
γ. 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 (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 
311παξ.1 λ.4412/2016 . 

 
Άξζξν 15:Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
15.1 Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016.  
 

Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 
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ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλκέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ. 
1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο   ε θ η έ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

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

Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο  παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
…/ . . . /2018 , εκέξα ……. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00πκ. 
 

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 Έ Ξ Ι  ( 6 )  κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 

 
Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο  Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθό ΥΥΥΥΥ, 
θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, (www.deyak.gr). 

 
 
 
 

 
 

Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΚΔΝΩΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΡΑΞΔΩΝ 
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο.  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
 
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 254 θαη 
ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 
θνηλνπξαμία). 

 

 
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. 
1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηά δηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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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 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 ηεο13εο 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 26εο 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 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 (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. 
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  παξ.2 ηνπ 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, 
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(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηανξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα, 
(ζη) εάλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απφ δεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 
(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ  ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη  εμακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισηελ 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. 

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

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 
23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 

 
[Β] Για σςμβάσειρ με εκτιμώμενη αξία κάτω των οπίων των άπθπων 5 και 235 τος ν. 

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) ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 
79 λ.4412/2016 ηεο 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 22Β 

 
23.2 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 
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ηεο  παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 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 Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Ανη 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–κέινποή 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 
ππόεθθαζάξηζε, 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 ππφ 1 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. 

 
23.4 Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 
(α) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Μεηξών, απφ ην αληίζηνηρν 
νηθείν Δπηκειεηήξην .  

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

 

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

 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα 
επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

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

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
ηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ 
αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
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ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθώλ εηαηξεηώλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
23.6 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. 
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  (β) μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή  απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016   
2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 21.1 (εγγξαθή ζην ΓΔΜΖ).  
3. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 11.4.  
 
24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2(γ) ηεο παξνχζαο. 
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. 
 

 

 
 
Άξζξν25:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

25.1 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, 
απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. …/../2018 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
 

 
                                                      
i Σίθεται μόνο εφόςον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων. 
ii Από 1-1-2017 τίθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
1 iii Σίθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρίσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρέωςη 

ονομαςτικοποπίηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
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