
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 11/16-05-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  88/2012 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης- Καθορισμός όρων για την ανάδειξη αναδόχου  
εκτέλεσης της εργασίας « Συντήρηση& επισκευή μηχανημάτων Αντλιοστασίων 
ύδρευσης Δήμου Μονεμβασιάς».  
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  16-05-2012  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  13276/11-05-2012 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 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)         Λύρας Χαράλαμπος                            

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                    Μαρούσης Χαράλαμπος 

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

         Νομίμως κληθέντες. 

5. Χαραμής Αντώνης                                                                                                                                                                                                                                                    

      

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
     Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης  
ανέφερε τα εξής:     
      Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι 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 Δημάρχου 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 Δήμαρχο 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 
της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού 
συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, 
που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

Επίσης κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012 εγγράφηκε 
πίστωση ποσού 73.800,00 € στον Κ.Α.  25-6262.008 για την εκτέλεση της εργασίας 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών της, την αριθ. 
4/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την  εργασία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 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 4/2012 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου  
• την εξειδικευμένη πίστωση 73.800,00 € για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
• Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθ. 04/2011 μελέτης για την εκτέλεση της 

εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 

 
• Ψηφίζει πίστωση ποσού 73.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.008 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».      

 
• Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», ως εξής: 

 
ΆΆρρθθρροο  11    

ΙΙσσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  
ΗΗ  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  θθαα  γγίίννοουυνν  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  2288//8800  ««ΠΠεερρίί  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  μμεεττααφφοορρώώνν  
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ»»  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρρ..  220099  ππααρρ..99    ττοουυ  ΝΝ..  33446633//0066  ((ΚΚ..ΔΔ..ΚΚ))..  

  
  

ΆΆρρθθρροο  22  
  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ––  ΔΔιιάάρρκκεειιαα  σσύύμμββαασσηηςς  



ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  δδααππάάννηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  έέχχεειι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείί  σσεε    7733..880000,,0000  εευυρρώώ  
σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  ΦΦΠΠΑΑ..    
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  δδεενν  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  σσττηηνν  ααννάάλλωωσσηη  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττοουυ  εεννδδεειικκττιικκοούύ  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  ααννώώττεερροο  όόρριιοο  ττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  
μμπποορρεείί  νναα  υυππεερρββεείί..  
ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  δδώώδδεεκκαα  ((1122))  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  ήή  ωωςς  
ττηηνν  εεξξάάννττλληησσηη  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ττηηςς  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ..  

  
  

ΆΆρρθθρροο  33    
ΧΧρρόόννοοςς  κκααιι  ττόόπποοςς  πποουυ  θθαα  γγίίννεειι  οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααννααθθέέττοουυσσααςς  ααρρχχήήςς  
ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ::    ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ::    ΜΜοολλάάοοιι  ΛΛαακκωωννίίααςς  ––  ΤΤ..ΚΚ    223300  5522  
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ::  22773322  336600  554422  ––  557722  
ΦΦΑΑΞΞ::    22773322  336600  555566      --        ee--mmaaiill::  ppaappaaggeeoo@@mmoonneemmvvaassiiaa..ggrr  ––  
mmlliivvaannooss@@mmoonneemmvvaassiiaa..ggrr    
ΟΟ  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  θθαα  γγίίννεειι  σσττοο  δδηημμοοττιικκόό  κκααττάάσσττηημμαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜοοννεεμμββαασσιιάάςς  ((ΜΜοολλάάοοιι  
ΛΛαακκωωννίίααςς  ––  ΤΤ..ΚΚ  223300  5522)),,  ττηηνν  …………....//…………..//22001122  ηημμέέρραα  ……………………………………  κκααιι  ώώρραα  1100::0000  
ωωςς  1111::0000,,  δδιιάάσσττηημμαα  κκααττάά  ττοο  οοπποοίίοο  οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  δδύύννααννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττιιςς  
ππρροοσσφφοορρέέςς  ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς  ήή  μμέέσσωω  ννοομμίίμμωωςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  σσττηηνν  
εεππιιττρροοππήή  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ..    

  
  

ΆΆρρθθρροο  44    
ΔΔεεκκττοοίί  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  

ΔΔεεκκττέέςς  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααττάάθθεεσσηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  γγίίννοοννττααιι  ηημμεεδδααππέέςς  ήή  ααλλλλοοδδααππέέςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααττοομμιικκέέςς  ήή  εεττααιιρριικκέέςς,,  σσττοονν  κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεμμππεερριιέέχχεεττααιι  ηη  
σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν..    

  
ΆΆρρθθρροο  55  

  ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  
ΟΟιι  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  τταα  εεξξήήςς  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ::    
  

11..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  ηη  
εεγγγγρρααφφήή  ττοουυςς  σσεε  ααυυττόό  κκααιι  ττοο  εειιδδιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμάά  ττοουυςς  ήή  ββεεββααίίωωσσηη  άάσσκκηησσηηςς  
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ααππόό  ααρρμμόόδδιιαα  δδηημμόόσσιιαα  ααρρχχήή  πποουυ  θθαα  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ττοο  πποολλύύ  έέξξιι  
((66))  μμήήννεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ..  

  
22..  ΆΆδδεειιαα  ττεεχχννίίττηη  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυ,,  ΓΓ’’  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ήή  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέέννηη  σσχχέέσσηη  μμεε  

ΜΜηηχχααννιικκόό  ΠΠΕΕ  ήή  ΤΤΕΕ  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  άάδδεειιααςς..  
  

33..  ΆΆδδεειιαα  μμηηχχααννήήμμααττοοςς  έέρργγοουυ,,  κκααττηηγγοορρίίααςς  γγεερρααννοοφφόόρροουυ  ήή  άάδδεειιαα  
κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  οοχχήήμμααττοοςς  μμεε  ααννααγγρρααφφήή  γγεερρααννοούύ,,  εεφφόόσσοονν  κκααττααττεεθθεείί  
ππρροοσσφφοορράά  σσττοο  άάρρθθρροο  11  ««ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΙΙΩΩΝΝ  
ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΑΑ//ΑΑ  11  έέωωςς  5599  ττοουυ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ»»..  
 

44..  ΆΆδδεειιαα  χχεειιρριισσττήή  μμηηχχααννήήμμααττοοςς  έέρργγοουυ  γγεερρααννοούύ  ήή  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέέννηη  σσχχέέσσηη  μμεε  
ΜΜηηχχααννιικκόό  ΠΠΕΕ  ήή  ΤΤΕΕ  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  άάδδεειιααςς,,  εεφφόόσσοονν  κκααττααττεεθθεείί  ππρροοσσφφοορράά  σσττοο  
άάρρθθρροο  11  ««ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  
ΤΤΑΑ  ΑΑ//ΑΑ  11  έέωωςς  5599  ττοουυ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ»»..  
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55..  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..  
ΥΥππόόχχρρεεοοιι  σσττηηνν  ππρροοσσκκόόμμιισσηη  πποοιιννιικκοούύ  μμηηττρρώώοουυ  εείίννααιι::  

••  ΤΤαα  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  
••  ΟΟμμόόρρρρυυθθμμοοιι  εεττααίίρροοιι  κκααιι  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  ΟΟ..ΕΕ  --  ΕΕ..ΕΕ  κκααιι  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ  
••  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  δδιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  γγιιαα  ΑΑ..ΕΕ  
••  ΣΣεε  κκάάθθεε  άάλλλληη  ππεερρίίππττωωσσηη  ΝΝοομμιικκοούύ  ΠΠρροοσσώώπποουυ  οο  ννόόμμιιμμοοςς  εεκκππρρόόσσωωππόόςς  

ττοουυ  
  

66..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ααρρμμόόδδιιααςς  δδιικκαασσττιικκήήςς  ήή  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  ααρρχχήήςς  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  
ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  δδεενν  ττεελλοούύνν  υυππόό  ππττώώχχεευυσσηη,,  εεκκκκααθθάάρριισσηη,,  ααννααγγκκαασσττιικκήή  
δδιιααχχεείίρριισσηη,,  ππττωωχχεευυττιικκόό  σσυυμμββιιββαασσμμόό,,  ήή  άάλλλληη  ααννάάλλοογγηη  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  εεππίίσσηηςς  
όόττιι  δδεενν  ττεελλοούύνν  υυππόό  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκήήρρυυξξηηςς  σσεε  ππττώώχχεευυσσηη  ήή  έέκκδδοοσσηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  
ααννααγγκκαασσττιικκήήςς  εεκκκκααθθάάρριισσηηςς  ήή  ααννααγγκκαασσττιικκήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ήή  ππττωωχχεευυττιικκοούύ  
σσυυμμββιιββαασσμμοούύ  ήή  υυππόό  άάλλλληη  ααννάάλλοογγηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  
ττεελλεευυττααίίοουυ  ττρριιμμήήννοουυ..  

  
77..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκήήςς  εεννηημμεερρόόττηηττααςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς..  
  

88..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς    εεννηημμεερρόόττηηττααςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
κκοοιιννωωννιικκήήςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς..  

  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεγγκκααττάάσστταασσήήςς  ττοουυςς  σσττηηνν  ααλλλλοοδδααππήή,,  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ττωωνν  
ππααρρααππάάννωω  εεδδααφφίίωωνν  11--55  εεκκδδίίδδοοννττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ττηηςς  
χχώώρρααςς  πποουυ  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννοοιι,,  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκααιι  εεκκδδίίδδεεττααιι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό..  

  
99..  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττοουυ  ΝΝ..  11559999//8866,,  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννηη  ααππόό  

ττοουυςς  αασσκκοούύννττεεςς  ττοονν  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  δδηηλλώώννεεττααιι  
όόττιι::  
••  ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  ννοομμιικκοοίί  ππεερριιοορριισσμμοοίί  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  
••  ΔΔεενν  έέχχεειι  ααπποοκκλλεειισσθθεείί  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  δδιιααγγωωννιισσμμοούύςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  

ττοομμέέαα  ήή  ττωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ  
••  ΌΌττιι  έέχχεειι  λλάάββεειι  γγννώώσσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς,,  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ττηηςς  

υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ααπποοδδέέχχεεττααιι  χχωωρρίίςς  
κκααμμίίαα  εεππιιφφύύλλααξξηη..  

  
1100..  ΔΔήήλλωωσσηη  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  ββεεββααιιοουυμμέέννοουυ  ττοουυ  γγννηησσίίοουυ  ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  ττοουυ  

εεκκππρροοσσωωπποουυμμέέννοουυ  ααππόό  ααρρμμόόδδιιαα  δδιικκαασσττιικκήή  ήή  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ααρρχχήή  ήή  
σσυυμμββοολλααιιοογγρράάφφοο,,  εεφφόόσσοονν  οοιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  μμεε  
εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυςς..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  
εεττααιιρρεείίααςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  θθεεωωρρηημμέέννοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  

  
1111..  ΕΕγγγγυυηηττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  ααννααγγννωωρριισσμμέέννηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ήή  γγρρααμμμμάάττιιοο  ττοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  

ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  κκααιι  ΔΔααννεείίωωνν  ((εεγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς))  πποοσσοούύ  πποουυ  
ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  22%%  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  
ππρροοσσφφέέρροοννττοοςς  χχωωρρίίςς  ττοο  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..    

ΣΣττιιςς  εεγγγγυυηηττιικκέέςς  εεππιισσττοολλέέςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  ααππααρρααίίττηητταα  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

αα..  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  έέκκδδοοσσηηςς  
ββ..  ΕΕκκδδόόττηηςς  
γγ..  ΔΔήήμμοοςς  ππρροοςς  ττοονν  οοπποοίίοο  ααππεευυθθύύννεεττααιι  ηη  εεππιισσττοολλήή  



δδ..  ΑΑρριιθθμμόόςς  εεγγγγυυηηττιικκήήςς  εεππιισσττοολλήήςς  
εε..  ΠΠοοσσόό  πποουυ  κκααλλύύππττεειι  ηη  εεγγγγύύηησσηη  
σσττ..  ΠΠλλήήρρηηςς  εεππωωννυυμμίίαα  κκααιι  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοουυ  υυππέέρρ  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  

εεκκδδίίδδεεττααιι  ηη  εεγγγγύύηησσηη  
ζζ..  ΤΤίίττλλοοςς  ττηηςς  ππρροοςς  ααννάάθθεεσσηη  υυππηηρρεεσσίίααςς  
ηη..  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  ττηηςς  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς..  
θθ..  ΟΟιι  όόρροοιι  όόττιι::  

i. ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  ππααρρέέχχεεττααιι  ααννέέκκκκλληητταα  κκααιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα,,  οο  δδεε  εεκκδδόόττηηςς  
ππααρρααιιττεείίττααιι  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  ττηηςς  δδιιηηζζήήσσεεωωςς..  

iiii..  ΤΤοο  πποοσσόό  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  ττηηρρεείίττααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  πποουυ  
δδιιεεννεερργγεείί  ττοονν  δδιιααγγωωννιισσμμόό  κκααιι  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  οολλιικκάά  ήή  μμεερριικκάά  μμέέσσαα  
σσεε  ττρρεειιςς  ((33))  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ααππόό  ααππλλήή  έέγγγγρρααφφηη  εειιδδοοπποοίίηησσηη,,  χχωωρρίίςς  
κκααμμίίαα  έέννσστταασσηη  ήή  ααννττίίρρρρηησσηη..  

iiiiii..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάάππττωωσσηηςς  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς,,  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  
κκααττάάππττωωσσηηςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππάάγγιιοο  ττέέλλοοςς  χχααρρττοοσσήήμμοουυ..  

iivv..  ΟΟ  εεκκδδόόττηηςς  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσττηηνν  ππααρράάτταασσηη  
ττηηςς  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  ύύσσττεερραα  ααππόό  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  πποουυ  θθαα  υυπποοββλληηθθεείί  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  
ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς..  

 ΣΣφφάάλλμμαατταα  ήή  εελλλλεείίψψεειιςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοονν  ττίίττλλοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  ήή  ττοονν  υυππέέρρ  οουυ  
ηη  εεγγγγύύηησσηη  δδεενν  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  ααπποοκκλλεειισσμμόό  αανν  δδεενν  γγεεννννάάττααιι  σσύύγγχχυυσσηη..  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο 
ισχύος κατ’ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στο 
άρθρ. 11ο προσαυξημένο κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή τουλάχιστον έως 
την ……………………..2012       

Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιημένων εγγράφων και 
πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί 
ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. 

 
1122..  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  ((έέννττυυπποο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  
ππρροοσσφφοορράάςς  πποουυ  χχοορρηηγγεείί  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα))..  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  δδιιαα  σσββηησσίίμμααττοοςς  εεκκττόόςς  αανν  ααυυττήή  μμπποορρεείί  
νναα  γγίίννεειι  μμεε  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη  κκααιι  οοππωωσσδδήήπποοττεε  μμοοννοογγρρααμμμμέέννηη..    
ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  θθαα  ααννααγγρράάφφεειι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  έέκκππττωωσσηηςς  ααννάά  οομμάάδδαα  
εερργγαασσίίααςς  ((άάρρθθρροο))  κκααιι  ττηη  δδααππάάννηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  μμεεττάά  ττηηνν  έέκκππττωωσσηη..  

  
ΆΆρρθθρροο  66    

ΤΤρρόόπποοςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  
ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  δδοοθθοούύνν  μμέέσσαα  σσεε  φφάάκκεελλοο  πποουυ  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  
σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  55οο  ττηηςς  ΔΔιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  ττοο  σσφφρρααγγιισσμμέέννοο  
φφάάκκεελλοο  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς..  
ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  σσυυννττάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοονν  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοο  σσττοο  έέννττυυπποο  πποουυ  
σσυυννέέττααξξεε  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό..  
ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννηη  ααννάά  σσεελλίίδδαα  ααππόό  ττοονν  
δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοο..  



ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοσσφφοορρώώνν  ττόόσσοο  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ((άάρρθθρρ..  11--22))  
όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  μμέέρροοςς  ααυυττώώνν  ((άάρρθθρρ..  11  ήή  22))..  
ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εεππίίδδοοσσηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  
σσυυννααγγωωννιιζζόόμμεεννοο  κκααιι  δδεενν  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  ααννττιιππρροοσσφφοορρέέςς..  
ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  σσεε  δδηημμόόσσιιαα  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηνν  ηημμέέρραα  κκααιι  ώώρραα  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  33  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς..  
ΑΑφφοούύ  ππεερράάσσεειι  ηη  ώώρραα  λλήήξξηηςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  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  κκααττάά  σσεειιρράά  εεππίίδδοοσσηηςς  ττωωνν  
ππρροοσσφφοορρώώνν  κκααιι  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σστταα  ππρραακκττιικκάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  μμέέσσαα  σσττοονν  
ααννοοιικκττόό  φφάάκκεελλοο  ππεερριιλληηππττιικκάά  μμεενν  ααλλλλάά  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  νναα  δδεείίχχννεειι  αανν  εείίννααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  
ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς..  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  ααυυττώώνν  πποουυ  έέγγιινναανν  δδεεκκττοοίί  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  κκααιι  
αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  μμεεγγααλλόόφφωωνναα  οοιι  ππρροοσσφφεερρόόμμεεννεεςς    ττιιμμέέςς..  
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  
σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι..  
ΑΑννάάδδοοχχοοςς  αανναακκηηρρύύσσσσεεττααιι  οο  ππρροοσσφφέέρρωωνν  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  πποοσσοοσσττόό  έέκκππττωωσσηηςς  ήή  ττηη  
μμιικκρρόόττεερρηη  ττεελλιικκήή  ττιιμμήή..  
  

ΆΆρρθθρροο  77  
  ΕΕννσσττάάσσεειιςς  κκααττάά    ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  
ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ωωςς  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα  κκααιι  
δδιιααββιιββάάζζοοννττααιι  ααυυθθηημμεερρόόνν  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  γγιιαα  εεξξέέτταασσηη  κκααιι  υυπποοββοολλήή  
γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοφφααίίννεεττααιι  ττεελλιικκάά..  
  

ΆΆρρθθρροο  88    
ΚΚαατταακκύύρρωωσσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν--ΣΣύύμμββαασσηη  

ΗΗ  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  μμεε  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  
ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοφφααίίννεεττααιι  κκααιι  εεππίί  ττυυχχόόνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  
υυπποοββλληηθθεείί..  
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  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  ήή  εεκκππρρόόσσωωππόό  ττοουυ  κκααιι  ττοονν  ννόόμμιιμμοο  
εεκκππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  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..  
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..ΔΔ//μμαα  2288//8800..  
  

ΆΆρρθθρροο  99  
  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  

ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  άάρρθθρροο  55οο  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  κκααιι  
εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττοουυςς  ααπποοκκλλεειισσθθέέννττεεςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  ααμμέέσσωωςς,,  σσττοουυςς  δδεε  ααπποοττυυχχόόννττεεςς  
μμεεττάά  ττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  
ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  
σσύύμμββαασσηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς,,  ααννααγγννωωρριισσμμέέννηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ήή  
γγρρααμμμμάάττιιοο  ττοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  κκααιι  ΔΔααννεείίωωνν  πποοσσοούύ  πποουυ  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοο  
πποοσσοοσσττόό  55%%  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  ππρροοσσφφέέρροοννττοοςς  χχωωρρίίςς  ττοο  
ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  
ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττοονν  ααννάάδδοοχχοο  μμεεττάά  ττηη  
ββεεββααίίωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή..    

  
ΆΆρρθθρροο  1100    

ΕΕππιιββααρρύύννσσεειιςς  μμεειιοοδδοοττώώνν  ––  ΔΔααππάάννεεςς  δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  
ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  θθαα  ββααρρύύννεεττααιι  μμεε  κκάάθθεε  ννόόμμιιμμηη  κκρράάττηησσηη  κκααιι  οοιι  δδααππάάννεεςς  
δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  τταα  κκηηρρύύκκεειιαα  κκααιι  τταα  λλοοιιππάά  έέξξοοδδαα  ττηηςς  δδηημμοοππρραασσίίααςς,,  
ααρρχχιικκήήςς  κκααιι  εεππααννααλληηππττιικκήήςς,,  θθαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  
ααννααθθέέττοουυσσαα  ααρρχχήή,,  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσκκόόμμιισσηη  ττωωνν  ννόόμμιιμμωωνν  ππααρραασσττααττιικκώώνν..  ΤΤαα  πποοσσάά  ααυυττάά  
θθαα  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  εερργγοολλάάββοουυ  ήή  ππρροομμηηθθεευυττήή  κκααττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  
ππλληηρρωωμμήή  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ααννααθθέέττοουυσσαα  ααρρχχήή,,  εεφφόόσσοονν  αανναακκηηρρυυχχθθεείί  ααννάάδδοοχχοοςς    ((ΝΝ..  
33554488//0077    άάρρθθρρ..  66  ππααρρ..55))    

ΆΆρρθθρροο  1111      
ΙΙσσχχύύ  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  

ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  δδεεσσμμεεύύοουυνν  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοουυςς  μμέέχχρριι  κκααιι  εεξξήήνντταα  ((6600))  ηημμεερροολλοογγιιαακκέέςς  
ηημμέέρρεεςς  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ..                                                                          
  

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..ΔΔττοοςς  2288//8800..  
  

ΆΆρρθθρροο  1133    
ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσύύμμββαασσηηςς  --  ΠΠλληημμμμεελλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσιιώώνν  

ΗΗ  εεππίίββλλεεψψηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  θθαα  γγίίννεεττααιι  ααππόό  εεππιιββλλέέπποονντταα  υυππάάλλλληηλλοο  ττηηςς  
ΤΤεεχχννιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  πποουυ  θθαα  οορρίίζζεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς,,  κκααττάά  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρ..  66--77  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ  2288//8800..  



ΑΑνν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  εεκκττεελλοούύννττααιι  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  
σσύύμμββαασσηηςς  κκααιι  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  ΣΣυυγγγγρρααφφήήςς  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  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  
ΔΔήήμμοουυ,,  ττρρόόπποο..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδααππααννώώνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ηη  εεγγγγύύηησσηη  
κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ..  
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ααππααίίττηησσηηςς  ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς  ααππόό  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  σσεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  ββλλααββώώνν  πποουυ  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ηηνν  ππλληημμμμεελλήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν,,  
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  
  ΔΔιιααφφοορρέέςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ––ννοομμοοθθεεσσίίααςς  

ΣΣεε  ττμμήήμμαατταα  πποουυ  ηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  αασσάάφφεειιεεςς  ήή  εελλλλεείίψψεειιςς  υυππεερριισσχχύύεειι  ηη  σσχχεεττιικκήή  
ννοομμοοθθεεσσίίαα  όόππωωςς  ααυυττήή  ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  11οο    ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  
  

ΆΆρρθθρροο  1155    
ΤΤρρόόπποοςς  ππλληηρρωωμμήήςς  

ΗΗ  ππλληηρρωωμμήή  σσττοονν  ααννάάδδοοχχοο  θθαα  γγίίννεεττααιι  ττμμηημμααττιικκάά  ααννάά  ττεεττρράάμμηηννοο  ύύσσττεερραα  ααππόό  
ββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  ππααρρααλλααββήήςς  εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  έέχχεειι  σσυυγγκκρροοττηηθθεείί  γγιιαα  ττοο  
σσκκοοππόό  ααυυττόό..  
ΤΤηηνν  ββεεββααίίωωσσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  θθαα  σσυυννοοδδεεύύεειι  μμηηννιιααίίαα  ηημμεερροολλοογγιιαακκήή  
κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  θθαα  σσυυννττάάσσσσεεττααιι  μμεε  εευυθθύύννηη  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  
ααννααγγρράάφφεεττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  κκααιι  οο  ττόόπποοςς  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  κκάάθθεε  εεππιισσκκεευυήή  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  
εείίδδοοςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ππααρραασσχχέέθθηηκκεε..  
ΗΗ  ηημμεερροολλοογγιιαακκήή  ααυυττήή  κκααττάάσστταασσηη  θθαα  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ήή  
δδηημμοοττιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  κκααιι  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  ααννττιιδδήήμμααρρχχοο  ύύδδρρεευυσσηηςς  ((ττοομμέέααςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  
κκααιι  εεππιισσκκεευυήήςς  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν))..    

ΆΆρρθθρροο  1166    
ΚΚααννόόννεεςς  δδηημμοοσσιιόόττηηττααςς  

ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττηηςς  δδιιαακκηηρρύύξξεεωωςς  θθαα  δδηημμοοσσιιεευυττεείί  σσεε  δδύύοο  ((22))  ηημμεερρήήσσιιεεςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ττηηςς  
έέδδρρααςς  ττοουυ  ννοομμοούύ  ππέέννττεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιάά  ττοουυ  κκααθθώώςς  
εεππίίσσηηςς  θθαα  ααννααρρττηηθθεείί  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  κκααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  

 
         Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
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