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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 12/21-06-2011 
Αριθ.Αποφ. 86/2011 

Θέµα: Καθορισµός όρων για την διενέργεια δηµοπρασίας εκτέλεσης της 
εργασίας « Συντήρηση µηχανηµάτων Αντλιοστασίων ∆ήµου Μονεµβασιάς».  

        
     Στους Μολάους, σήµερα, την  21-06-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  13746/17-06-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                Κανείς      

2.  Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     

3.  Μαυροµιχάλης Κων/νος     

4.  Λύρας Χαράλαµπος        

5.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος            

 

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος   

7.  Χαραµής Αντώνιος   

 

 

                                                                   

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 
Νικόλαο. 
         Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε 
τα εξής:     

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού εγγράφηκε πίστωση ποσού 32.971,83 € 
στον Κ.Α.  25-6262.001 για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
      Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι 
Κοινότητες, οι Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα 
ιδρύµατα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρο διαγωνισµό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 
3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις 
εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 
προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, 
χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα 
συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 
πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή 
ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση 
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της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, του διοικητικού 
συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, 
που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 
      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της, την αριθ. 
3/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την  εργασία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», & 
κάλεσε αυτά να εγκρίνουν την ανωτέρω µελέτη  ,να διαθέσουν την ανάλογη πίστωση 
καθώς και να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισµού.    
 
Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

• την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

• την υπ’ αριθµόν 3/2011 µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  

• την εξειδικευµένη πίστωση 32.971,83 € για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.  Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθµόν 03/2011 µελέτης για την εκτέλεση της εργασίας  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 32.971,83€ σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.001 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».      
                                                                      
3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», ως εξής: 
 

ΆΆρρθθρροο  11  

  ΙΙσσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

  

ΗΗ  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  κκααιι  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  

οοχχηηµµάάττωωνν  κκααιι  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  θθαα  γγίίννοουυνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..∆∆..  

2288//8800  ««ΠΠεερρίί  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  µµεεττααφφοορρώώνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ»»,,  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  ττιιςς  

εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  ΝΝόόµµωωνν  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  

ααππααιιττοούύννττααιι..  

  
ΆΆρρθθρροο  22  

  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  

  

ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  δδααππάάννηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  έέχχεειι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείί  εεννδδεειικκττιικκάά  σσεε  ::  

2266..880066,,3377€€  66..116655,,4466€€  ((ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ  ))  ==  3322..997711,,8833  €€..  ΕΕπποοµµέέννωωςς  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  εεννδδεειικκττιικκόόςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ττωωνν  πποοµµοοννώώνν  ––  υυπποοββρρύύχχιιωωνν  

ααννττλληηττιικκώώνν  σσυυγγκκρροοττηηµµάάττωωνν  ττωωνν  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  εείίννααιι  ::  

  
3322..997711,,8833  €€  

  

ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  3322..997711,,8833  €€  ββααρρύύννεειι  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  έέττοουυςς  22001111..    

  

ΆΆρρθθρροο  33  

  ΧΧρρόόννοοςς  κκααιι  ττόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ    δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στους 
Μολάους Λακωνίας, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού η οποία θα 
αποτελείται από τους παρακάτω δηµοτικούς υπαλλήλους: 
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 1. Καρκαλέτση Άγγελο, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγος-µηχανικός ως Πρόεδρο, 
 2. Παπαγεωργίου Αντώνιο , κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών, γραµµατέας  
 3. Πατσά Σοφία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ορυκτών πόρων, µέλος 
 

      Αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής ορίζονται  αντίστοιχα:  
 1.Λιβανόςανός Μιχαήλ , κλάδου ΠΕ 1 Οικονοµολόγων 
 2.Πλαγιανού Μαρία , κλάδου ΤΕ 3Τεχνολόγων –Πολιτικών Μηχανικών   
 3.Στεργιοπούλου Χριστίνα ΠΕ9 Πολιτικών Μηχανηµάτων 

 την 05/07/2011, ηµέρα Τρίτη, µε  ώρα έναρξης του διαγωνισµού την 10:00π.µ. και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.µ.. 

  
ΆΆρρθθρροο  44    

∆∆εεκκττοοίί  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  

  

ΣΣττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  δδεεκκττέέςς  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααττάάθθεεσσηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  γγίίννοοννττααιι  

ααττοοµµιικκέέςς  ήή  εεττααιιρριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττοονν  κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεµµππεερριιέέχχεεττααιι  ηη  

σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν..    

ΆΆρρθθρροο  55    

∆∆ιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  

  

ΟΟιι  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

τταα  εεξξήήςς  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ::    

55..11  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  εεππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ήή  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  πποουυ  νναα  

φφααίίννεεττααιι  ηη  εεγγγγρρααφφήή  ττοουυςς  σσ’’  ααυυττόό,,  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττοουυ  κκααιι  ηη  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  

εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς  ααυυττόό  ττοο  χχρρόόννοο  ((θθαα  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  ττοο  πποολλύύ  έέξξιι  µµήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  

δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ))..  
55..22  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΝΝ..11559999//11998899,,  όόττιι  έέλλααββεε  γγννώώσσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ααυυττήήςς  ττηηςς  

δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  µµεε  ααυυττήήνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  ττωωνν  ννόόµµωωνν  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  

ααπποοδδέέχχεεττααιι  ααυυττοούύςς  ππλλήήρρωωςς  κκααιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα..  

55..33  ΣΣυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππίίδδοοσσηηςς  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  ααππόό  ννόόµµιιµµοο  ααννττιιππρρόόσσωωπποο..  
55..44  ΕΕγγγγυυηηττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  ααννααγγννωωρριισσµµέέννηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ήή  

γγρρααµµµµάάττιιοο  ττοουυ  ΤΤααµµεείίοουυ  ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  κκααιι  ∆∆ααννεείίωωνν  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  σσυυννττεεττααγγµµέέννηη  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ιισσχχύύοονντταα  γγιιαα  ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  ττρρόόπποο..ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττηη  

δδηηµµοοππρραασσίίαα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσεε  22%%  εεππίί  ττηηςς  ττιιµµήήςς  χχωωρρίίςς  ττοο  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  εερργγαασσιιώώνν  

σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  ααννααδδεειιχχθθεείί  ααννάάδδοοχχοοςς..    

55..55  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή  ΕΕννηηµµεερρόόττηητταα..  

55..66  ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ΕΕννηηµµεερρόόττηητταα..  

55..77  ΑΑππόόσσππαασσµµαα  πποοιιννιικκοούύ  µµηηττρρώώοουυ,,  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  

ττρριιµµήήννοουυ,,  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααδδιικκαασσττεείί  γγιιαα  ααδδίίκκηηµµαα  

σσχχεεττιικκόό  µµεε  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττηηςς  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς  ττοουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  

55..88  ΑΑππόόσσππαασσµµαα  ααρρµµόόδδιιααςς  δδιικκαασσττιικκήήςς  ήή  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  ααρρχχήήςς  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  

ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι::    

••  ∆∆εενν  ττεελλοούύνν  υυππόό  ππττώώχχεευυσσηη,,  εεκκκκααθθάάρριισσηη,,  ααννααγγκκαασσττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη,,  

ππττωωχχεευυττιικκόό  σσυυµµββιιββαασσµµόό  ήή  άάλλλληη  ααννάάλλοογγηη  κκααττάάσστταασσηη  

••  ∆∆εενν  ττεελλοούύνν  υυππόό  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκήήρρυυξξηηςς  σσεε  ππττώώχχεευυσσηη  ήή  έέκκδδοοσσηη  ααππόόφφαασσηηςς  

ααννααγγκκαασσττιικκήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ήή  ππττωωχχεευυττιικκοούύ  σσυυµµββιιββαασσµµοούύ  ήή  υυππόό  άάλλλληη  

ααννάάλλοογγηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

55..99  ∆∆ήήλλωωσσηη  ττηηςς  χχρροοννιικκήήςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  ηη  οοπποοίίαα  µµεε  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσµµοούύ  δδεε  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  µµιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  εεξξήήνντταα  ((6600))  ηηµµεερρώώνν  κκααιι  ωωςς  

ηηµµέέρραα  έέννααρρξξηηςς  µµέέττρρηησσηηςς  ττηηςς  χχρροοννιικκήήςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  θθαα  θθεεωωρρηηθθεείί  ηη  ηηµµέέρραα  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..    
55..1100  ΣΣφφρρααγγιισσµµέέννοο  φφάάκκεελλοο  πποουυ  θθαα  φφέέρρεειι  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ««ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΠΠρροοσσφφοορράά»»  

κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  λλοοιιππάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  φφαακκέέλλοουυ  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  τταα  

οοιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ((ττύύπποουυ  ττιιµµοολλοογγίίοουυ  µµεε  τταα  πποοσσοοσσττάά  έέκκππττωωσσηηςς  

σσττιιςς  οοµµάάδδεεςς  εερργγαασσιιώώνν  ήή  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεκκδδηηλλώώννεεττααιι  εεννδδιιααφφέέρροονν  ααππόό  

ττοονν  υυπποοψψήήφφιιοο))..  ΤΤοο  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννοο  πποοσσόό  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  

ααννααθθεεώώρρηησσηη..  ΠΠέέρραανν  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ππρροοσσφφοορράάςς  οουυδδεεµµίίαα  δδιιεευυκκρρίίννιισσηη  πποουυ  ππιιθθααννάά  

ααννααγγρράάφφεεττααιι  σστταα  έέννττυυππαα  δδεενν  λλααµµββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη..  ΟΟυυδδεεµµίίαα  δδιιόόρρθθωωσσηη  εεππιιττρρέέππεεττααιι  
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δδιιαα  σσββηησσίίµµααττοοςς  εεκκττόόςς  αανν  ααυυττήή  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  µµεε  δδιιααγγρράάµµµµιισσηη  κκααιι  οοππωωσσδδήήπποοττεε  

µµοοννοογγρρααµµµµέέννηη..  ΕΕφφόόσσοονν  τταα  ππεερριιεεχχόόµµεενναα  ττωωνν  ννοοµµιιµµοοπποοιιηηµµέέννωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  κκααιι  

ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  δδεενν  εείίννααιι  ππλλήήρρηη  ηη  ππρροοσσφφοορράά  θθεεωωρρεείίττααιι  εελλλλιιππήήςς  κκααιι  δδεενν  

λλααµµββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  χχωωρρίίςς  νναα  ααννοοιιχχθθεείί  οο  

σσφφρρααγγιισσµµέέννοοςς  φφάάκκεελλοοςς  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά..    

  
ΆΆρρθθρροο  66  

  ΤΤρρόόπποοςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

  

ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  δδοοθθοούύνν  µµέέσσαα  σσεε  φφάάκκεελλοο  πποουυ  θθαα  ππεερριιέέχχεειι::  

  

ΤΤαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  55  ττηηςς  ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηηςς..  

∆∆εεύύττεερροο  φφάάκκεελλοο  σσφφρρααγγιισσµµέέννοο  πποουυ  θθαα  φφέέρρεειι  εεξξωωττεερριικκάά  γγρρααµµµµέέννοο  ττοο  οοννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  

κκααιι  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζοοµµέέννοουυ,,  ττηηνν  εεππιιγγρρααφφήή  ‘‘ΠΠρροοσσφφοορράά’’  κκααιι  ττοονν  ττίίττλλοο  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  ((οοµµάάδδαα  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ααφφοορράά  ηη  ππρροοσσφφοορράά)),,  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  δδεε  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  

κκααιι  µµόόννοο  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ((ττιιµµοολλόόγγιιοο  κκααιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ππρροοσσφφοορράάςς))..  

66..11  ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  σσυυννττάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοονν  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  κκααιι  ττιιµµοολλόόγγιιοο  πποουυ  σσυυννέέττααξξεε  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  

σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  σσττηη  ∆∆ηηµµοοππρραασσίίαα  κκααιι  σσυυννοοδδεεύύεειι  ττηηνν  ππααρροούύσσαα..  
ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  θθαα  εείίννααιι  σσεε  έέννττυυππαα  πποουυ  σσυυννέέττααξξεε  κκααιι  χχοορρηηγγεείί  

εεππίίσσηηςς  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ((ττιιµµοολλόόγγιιοο  κκααιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ππρροοσσφφοορράάςς)),,  θθαα  ααννααφφέέρρεειι  

ττοο  πποοσσοοσσττόό  έέκκππττωωσσηηςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρρεεττααιι  νναα  ααννααλλάάββεειι  οο  

δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  όόππωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  έέννττυυπποο  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  

((ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  ππρροοσσφφοορράάςς))  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ττιιµµέέςς  ττωωνν  εεππιισσήήµµωωνν  

κκααττααλλόόγγωωνν  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοο  σσυυννεερργγεείίοο  ττοουυ..  

ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννηη  ααννάά  σσεελλίίδδαα  ααππόό  ττοονν  

δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοο..  

66..22  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  ττηηνν  ηηµµέέρραα  κκααιι  

ώώρραα  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  33  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς..  

66..33  ΑΑφφοούύ  ππεερράάσσεειι  ηη  ώώρραα  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66..22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ,,  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  ττοο  

ττέέλλοοςς  ττηηςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  κκααιι  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ααυυττόό  σστταα  ΠΠρραακκττιικκάά  κκααιι  

ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ααπποοδδοοχχήή  µµεεττααγγεεννέέσσττεερρηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  µµεε  

πποοιιννήή  αακκυυρρόόττηηττααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεκκττόόςς  εεάάνν  ηη  εεππίίδδοοσσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  πποουυ  

άάρρχχιισσεε  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ώώρραα  λλήήξξεεωωςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ππρροοσσφφοορρώώνν  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  χχωωρρίίςς  

δδιιαακκοοππήή  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  ώώρραα  ααυυττήή..  

ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  

ααρρχχίίζζεειι,,  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  κκααττάά  

σσεειιρράά  εεππίίδδοοσσηηςς  κκααιι  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σστταα  ππρραακκττιικκάά  ππεερριιλληηππττιικκάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  µµέέσσαα  σσττοονν  ααννοοιικκττόό  φφάάκκεελλοο..  ΟΟιι  σσφφρρααγγιισσµµέέννοοιι  φφάάκκεελλοοιι  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

µµέέσσαα  σσττοονν  ααννοοιικκττόό  κκααιι  ππεερριιέέχχοουυνν  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ππααρρααµµέέννοουυνν  

σσφφρρααγγιισσµµέέννοοιι  κκααιι  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  εεππάάννωω  σσ’’  ααυυττοούύςς  οο  ααύύξξωωνν  ααρριιθθµµόόςς  ττοουυ  ααννοοιικκττοούύ  

φφαακκέέλλοουυ..  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  οοιι  

ππααρρεευυρριισσκκόόµµεεννοοιι  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεξξέέρρχχοοννττααιι  κκααιι  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  

σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  µµυυσσττιικκήή..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  µµυυσσττιικκάά  κκααιι  εελλέέγγχχεειι  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  

ττωωνν  σσυυννααγγωωννιιζζόόµµεεννωωνν  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ααυυττοούύςς  πποουυ  ααπποοκκλλεείίοοννττααιι..  

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  µµεεττάά  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  

αανναακκοοιιννώώννεειι  ααυυττοούύςς  πποουυ  ααπποοκκλλεείίοοννττααιι  ααππόό  ττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  κκααιι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  ττοουυ  

ααπποοκκλλεειισσµµοούύ  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  κκααλλεείί  νναα  ππααρρααλλάάββοουυνν  ττοουυςς  σσφφρρααγγιισσµµέέννοουυςς  

φφαακκέέλλοουυςς  κκααιι  ττηηνν  εεγγγγυυηηττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ααπποοσσφφρρααγγίίζζοοννττααιι  κκααττάά  σσεειιρράά  κκααιι  οοιι  σσφφρρααγγιισσµµέέννοοιι  φφάάκκεελλοοιι  ττωωνν  

ππρροοσσφφοορρώώνν  ((οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  κκααιι  ττεεχχννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππιιθθααννάά  ττηηνν  

σσυυννοοδδεεύύοουυνν))ααυυττώώνν  πποουυ  έέγγιινναανν  δδεεκκττοοίί  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  κκααιι  αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  

µµεεγγααλλόόφφωωνναα  οοιι  ττιιµµέέςς  κκααιι  τταα  ππρροοσσφφεερρόόµµεενναα  εείίδδηη..  

ΟΟιι  έέγγγγρρααφφεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  κκααιι  όόλλαα  τταα  ααππααιιττοούύµµεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  

σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  ααρριιθθµµοούύννττααιι  κκααιι  µµοοννοογγρράάφφοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  φφύύλλλλοο  κκααιι  σσυυννοολλιικκάά  

ααππόό  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  δδεενν  φφέέρροουυνν  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  ήή  δδεενν  εείίννααιι    

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι..  

66..44    ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοσσφφοορρώώνν  ττόόσσοο  γγιιαα  µµέέρροοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  όόσσοο  κκααιι    
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  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ααυυττώώνν..  

66..55    ∆∆εενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εεππίίδδοοσσηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο    

  ττοονν  σσυυννααγγωωννιιζζόόµµεεννοο..  
66..66    ΑΑννττιιππρροοσσφφοορρέέςς  δδεενν  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεππιιφφυυλλάάσσσσεεττααιι  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  γγιιαα  ττοο    

µµεειιοοδδόόττηη  σσεε  εεππόόµµεεννηη  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσεε  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκααιι  ώώρραα  πποουυ  θθαα  

οορριισσθθεείί  ττηηνν  ηηµµέέρραα  πποουυ  θθαα  γγίίννεειι  οο  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  κκααιι  θθαα  γγρρααφφεείί  σσττοο  ππρραακκττιικκόό  κκααιι  

δδιιααββιιββάάζζεειι  ττιιςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυςς  µµααζζίί  µµεε  

όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  σσεε  ααρρµµόόδδιιοο  ττεεχχννιικκόό  ττοουυ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΟΟΝΝΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ήή  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  γγιιαα  εεξξέέτταασσηη,,  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη,,  σσύύµµφφωωνναα  

µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1199  ππααρράάγγρρ..22  ττοουυ  ΠΠ..∆∆//ττοοςς  2288//8800..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρράά  ππάάννωω  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  ττιιςς  ττυυχχόόνν  

εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσττηη  ννέέαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς,,  κκααττααχχωωρρεείί  ττηηνν  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  σσττοο  ΠΠρραακκττιικκόό  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  

ααννααδδόόχχοουυ((γγιιαα  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα  εερργγαασσιιώώνν))..  ΑΑννάάδδοοχχοοςς  αανναακκηηρρύύσσσσεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  ααυυττόόςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρρεειι  ααππόό  ττεεχχννιικκοοοοιικκοοννοοµµιικκήή  

άάπποοψψηη  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  µµεε  ττηηνν  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ττιιµµήή..  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  χχααµµηηλλόόττεερρηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  αανναακκοοιιννώώννεεττααιι  

δδηηµµόόσσιιαα  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..    

66..77    ΕΕννσσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  δδίίδδοοννττααιι  σσττοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  

∆∆ήήµµοουυ  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ττηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  κκααιι  δδιιααββιιββάάζζοοννττααιι  

ααυυθθηηµµεερρόόνν  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  πποουυ  έέκκααννεε  ττοονν  δδιιααγγωωννιισσµµόό  γγιιαα  οορριισσττιικκήή  εεκκδδίίκκαασσηη,,  ηη  

οοπποοίίαα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττοουυςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοουυςς..  

66..88    ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  έέχχεειι  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  

ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  

66..99    ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  µµέέσσαα  σσεε  ππρροοθθεεσσµµίίαα  όόχχιι  µµιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  ππέέννττεε  

((55))  ηηµµεερρώώνν  κκααιι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ττωωνν  δδέέκκαα  ((1100))  ηηµµεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

έέγγκκρριισσηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  νναα  ππρροοσσέέλλθθεειι  γγιιαα  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  

σσύύµµββαασσηηςς..  

ΗΗ  σσύύµµββαασσηη  θθαα  ππεερριιλλάάββεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  

ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ  κκααιι  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκοούύςς  όόρροουυςς  πποουυ  θθαα  

σσυυµµφφωωννηηθθοούύνν..  

ΗΗ  σσύύµµββαασσηη  ααυυττήή  θθαα  υυπποογγρρααφφεείί  ααππόό  ττοο  ννόόµµιιµµοο  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ  κκααιι  

ττοονν  κκ..  ∆∆ήήµµααρρχχοο  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  

ννοοµµοοθθεεσσίίαα,,ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιέέππεεττααιι  κκααιι  κκάάθθεε  δδιιααφφοορράά  πποουυ  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  

ππρροοκκύύψψεειι  σσττοο  µµέέλλλλοονν  θθαα  υυππάάγγεεττααιι  σσττηηνν  ααρρµµοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  

δδιικκαασσττηηρρίίωωνν..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  ππιιοο  ππάάννωω  σσύύµµββαασσηηςς  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  ππιιοο  

ππάάννωω  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααννέένναα  άάλλλλοο  έέγγγγρρααφφοο  ηη  σσττοοιιχχεείίοο  ππρροογγεεννέέσσττεερροο  

ααππόό  ααυυττήή  πποουυ  σσυυννττάάχχθθηηκκεε  ήή  εεννααλλλλάάχχθθηηκκεε  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  σσυυµµββααλλλλοοµµέέννωωνν  δδεενν  

µµπποορρεείί  νναα  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  µµεε  κκααννέένναα  ττρρόόπποο  γγιιαα  ττηηνν  εερρµµηηννεείίαα  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  

σσύύµµββαασσηηςς..  

66..1100  ΕΕάάνν  οο  ααννάάδδοοχχοοςς  εερργγαασσίίααςς  δδεενν  ππααρροουυσσιιαασσθθεείί  µµέέσσαα  σσττιιςς  ππιιοο  ππάάννωω  ππρροοθθεεσσµµίίεεςς  

γγιιαα  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  ήή  δδεενν  φφέέρρεειι  ττηηνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ννόόµµοο,,  εεγγγγυυηηττιικκήή  

εεππιισσττοολλήή  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς,,  θθαα  εεππιιββλληηθθοούύνν  σσεε  ααυυττόόνν  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠ..∆∆//µµαα  2288//8800..  

  

ΆΆρρθθρροο  77  

  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  

  

ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  άάρρθθρροο  55  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  κκααιι  

εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττοουυςς  ααπποοκκλλεειισσθθέέννττεεςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  ααµµέέσσωωςς  σσττοουυςς  δδεε  ααπποοττυυχχόόννττεεςς  

µµεεττάά  ττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  

ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  κκάάπποοιιοουυ  ααννααδδόόχχοουυ  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  

ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  δδιιαα  ττηηςς  ππρροοσσκκόόµµιισσηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  

άάρρθθρροο  2266  ττοουυ  ΠΠ..∆∆..  2288//8800..  

ΓΓιιαα  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  µµιιααςς  οοµµάάδδααςς  εερργγαασσιιώώνν  οορρίίζζεεττααιι  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  

σσύύµµββαασσηηςς  σσεε  πποοσσοοσσττόό  55%%  εεππίί  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  ααννττιισσττοοίίχχωωνν  

εερργγαασσιιώώνν..  

ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττοονν  ααννάάδδοοχχοο  µµεεττάά  

ττηη  ββεεββααίίωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή..    

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΚ9-Ξ
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ΆΆρρθθρροο  88  

  ΕΕππιιββααρρύύννσσεειιςς  µµεειιοοδδοοττώώνν  

ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  θθαα  ββααρρύύννεεττααιι  µµεε  κκάάθθεε  ννόόµµιιµµηη  κκρράάττηησσηη,,  ωωςς  κκααιι  ττηη  

δδααππάάννηη  δδηηµµοοσσίίεευυσσηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ήή  κκααιι  εεππααννααλληηππττιικκήήςς  ττηηςς  ππεερρίίλληηψψηηςς  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  

σσττοονν  ττύύπποο..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  ττοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοο  ννόόµµοο,,  ββααρρύύννεειι  ττοονν  ∆∆ήήµµοο..  

  

ΆΆρρθθρροο  99  

  ΙΙσσχχύύ  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  

  

ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  δδεεσσµµεεύύοουυνν  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

εερργγαασσιιώώνν..    

  
ΆΆρρθθρροο  1100  

  ΕΕννσσττάάσσεειιςς  

  

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  κκααττάά  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  µµεειιοοδδόόττηη  ήή  ττηηςς  ννοοµµιιµµόόττηηττααςς  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ήή  

ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  µµόόννοο  εεγγγγρράάφφωωςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  µµέέσσαα  σσεε  2244  ώώρρεεςς  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααυυττοούύ  ααππόό  ααυυττοούύςς  πποουυ  ππήήρραανν  

µµέέρροοςς  σσ’’  ααυυττήήνν..  

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  κκααττάά  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  

ααυυττοούύςς  µµέέσσαα  σσεε  2244  ώώρρεεςς  ααππόό  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

ααππόό  ττηηνν  ααππόό  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή  δδιιεεννέέρργγεειιάάςς  ττοουυ..  

ΟΟιι  ππιιοο  ππάάννωω  εεννσσττάάσσεειιςς  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ττηηςς  δδηηµµοοππρρααττοούύσσααςς  

ααρρχχήήςς  κκααιι  δδιιααββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  πποουυ  έέκκααννεε  ττηηνν  δδηηµµοοππρραασσίίαα..  

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  δδεενν  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  ππιιοο  ππάάννωω  

θθεεωωρροούύννττααιι  σσαανν  νναα  µµηηνν  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν..  

  
ΆΆρρθθρροο  1111  

  

  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  εείίννααιι  γγρρααµµµµέέννεεςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  ππλλήήρρεειιςς  κκααιι  

σσααφφεείίςς  σσεε  όόλλαα  ττοουυςς  τταα  σσηηµµεείίαα..  

ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  αασσάάφφεειιαα  θθαα  εερρµµηηννεεύύεεττααιι  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  ππρροοσσφφέέρροοννττοοςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  1122    

ΠΠοοιιννιικκέέςς  ρρήήττρρεεςς--έέκκππττωωσσηηςς  ααννααδδόόχχοουυ  

  

ΑΑππόό  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  οο  ααννάάδδοοχχοοςς  µµιιααςς  οοµµάάδδααςς  εερργγαασσιιώώνν  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκλληηθθεείί  

ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  γγιιαα  κκάάπποοιιαα  εερργγαασσίίαα  κκααιι  υυππάάρρξξεειι  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  υυππέέρρββαασσηη  

ττηηςς  σσυυµµββααττιικκήήςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  εεκκττέέλλεεσσήήςς  ττηηςς,,  µµπποορρεείί  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  

πποοιιννιικκήή  ρρήήττρραα  ίίσσηη  ππρροοςς  εεκκααττόό  ((110000))  €€  γγιιαα  κκάάθθεε  µµέέρραα  κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  

ππάάρροοδδοο  δδέέκκαα  ((1100))  ηηµµεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  εειιδδοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  εεννττόόςς  ππέέννττεε  ((55))  

ηηµµεερρώώνν,,  µµπποορρεείί  οο  ααννάάδδοοχχοοςς  νναα  κκηηρρυυχχθθεείί  έέκκππττωωττοοςς  κκααττάά  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  όόππωωςς  

ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  κκααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  5500  ττοουυ  ΠΠ..∆∆ττοοςς  2288//8800..  

  
ΆΆρρθθρροο  1133    

ΠΠλληηµµµµεελλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσιιώώνν  

  

ΑΑνν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  εεκκττεελλοούύννττααιι  µµεε  ττρρόόπποο  πποουυ  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  

σσύύµµββαασσηηςς  ήή  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ήή  εεκκττεελλοούύννττααιι  ππλληηµµµµεελλώώςς,,  οο  

ααννάάδδοοχχοοςς  ((γγιιαα  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα  εερργγαασσιιώώνν))  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  νναα  ββεελλττιιώώσσεειι  ττηηνν  ππααρροοχχήή  

ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηηςς  ππρροοςς  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  

εεννττόόςς  ττηηςς  ααππόό  ττηη  ίίδδιιααςς  οορριιζζόόµµεεννηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς,,  ηη  εεππιιττρροοππήή  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοββεείί  σσττηηνν  

τταακκττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  οορρθθήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  εειιςς  ββάάρροοςς  κκααιι  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττοουυ  

ααννααδδόόχχοουυ  κκααιι  κκααττάά  ττοονν  ππρροοσσφφεερρόόττεερροο,,  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  τταα  σσυυµµφφέέρροονντταα  ττοουυ  

∆∆ήήµµοουυ,,  ττρρόόπποο..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδααππααννώώνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ηη  εεγγγγύύηησσηη  

κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ααππααίίττηησσηηςς  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  ααππόό  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ββλλααββώώνν  πποουυ  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ηηνν  ππλληηµµµµεελλήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν,,  
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ττηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  αακκααττάάλλλληηλλωωνν  ήή  εελλααττττωωµµααττιικκώώνν  ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν  ήή  άάλλλλωωνν  

ππααρρααλλήήψψεεωωνν  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττµµήήµµααττοοςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  δδααππααννώώνν  µµπποορρεείί  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  ηη  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..    

  

ΆΆρρθθρροο  1144  

∆∆ιιααφφοορρέέςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ––ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  

ΣΣεε  ττµµήήµµαατταα  πποουυ  ηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  αασσάάφφεειιεεςς  ήή  εελλλλεείίψψεειιςς  υυππεερριισσχχύύεειι  ηη  

σσχχεεττιικκήή  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  όόππωωςς  ααυυττήή  ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  11  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  1155    

ΕΕγγγγύύηησσηη  

  

ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  κκάάθθεε  οοµµάάδδοοςς  εερργγαασσίίααςς  θθαα  εεγγγγυυηηθθεείί  µµεε  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  

σσύύµµββαασσηηςς  όόττιι  τταα  ππρροοσσφφέέρροονντταα  θθαα  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  ππλλήήρρωωςς  σσττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  

υυππηηρρεεσσίίααςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  1166  

  ΤΤρρόόπποοςς  ππλληηρρωωµµήήςς  

  

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  

κκααιι  ππιισσττοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή,,  µµεε  ββάάσσηη  τταα  δδεελλττίίαα  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  

σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  σσυυννττήήρρηησσηη  πποουυ  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  κκάάθθεε  όόχχηηµµαα,,  θθαα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  

χχρρηηµµααττιικκάά  εεννττάάλλµµαατταα  ππλληηρρωωµµώώνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  εεξξοοφφλλοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  

υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ    

  
ΆΆρρθθρροο  1177  

  ΧΧρρόόννοοςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  

  

ΑΑππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  εείίννααιι  εεππιιθθυυµµηηττήή  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  θθαα  ααππααιιττηηθθοούύνν  

γγιιαα  ττηηνν  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  οοχχηηµµάάττωωνν  ττοουυ  νναα  δδιιααρρκκεείί  γγιιαα  δδώώδδεεκκαα  µµήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  εεπποοµµέέννηη  

ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  ππάάνντταα  µµεε  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  θθαα  

ππρροοκκύύψψοουυνν..  
 

              ΑΑφφοούύ  σσυυννττάάχχθθηηκκεε  κκααιι  ααννααγγννώώσσθθηηκκεε  ττοο  ΠΠρραακκττιικκόό  ααυυττόό  υυπποογγρράάφφεεττααιι                όόππωωςς  

ππιιοο  κκάάττωω..  
        

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                       6) ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                                                 Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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