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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 23/31-10-2014 

Αριθ.Αποφ.  293/2014 

ΘΕΜΑ:  Καθορισµός όρων διαγωνισµού- διάθεση πίστωσης  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας µε τίτλο { Παροχή υπηρεσιών για την 
λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου  
Μονεµβασίας} προϋπολογισµού  73.800,00€. 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  31-10-2014  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23922/27-10-2014 
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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Καλογερίνης Ηλίας 

2. Μαρούσης Χαράλαµπος                  ∆ουµάνη Σοφία 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6.Βελλιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

              

                                                       

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
       Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα 
οποία και παρευρέθησαν.   
       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 
εξής: 

   Κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού  οικ. έτους 2014 εγγράφηκε πίστωση ποσού 
73.800,00 € στον Κ.Α.  25-6262.021 για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών 
για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Μονεµβασίας ». 
       Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της: 

• την αριθ. 119/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την  
εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Μονεµβασίας». 
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• Την αριθ. 255/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μονεµβασίας 

σύµφωνα την οποία εγκρίνεται η αριθ. 119/2014 µελέτη της εργασίας  {Παροχή 

υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυµάτων ∆ήµου Μονεµβασίας}, και καθορίζεται ως τρόπος εκτέλεσης της 

εργασίας ο πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά  συµφερότερη προσφορά.    
        
        Κατόπιν των ανωτέρω: 
        Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 

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

• τις διατάξεις του Π.∆ του 28/80 

• 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’ αριθ.119/2014 µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  

• την εξειδικευµένη πίστωση 73.800,00 € για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για 
την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Μονεµβασίας». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
• Ψηφίζει πίστωση ποσού 73.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.021 του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Μονεµβασίας ».      

 

• Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία 
«Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων  ∆ήµου Μονεµβασίας», ως εξής: 
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ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  

  

ΤΤοο  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  εείίννααιι  ηη  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσίίααςς  γγιιαα  ττηη    
λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυµµάάττωωνν  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  οορριιζζόόµµεενναα  σστταα  σσυυµµββααττιικκάά  ττεεύύχχηη  ((ττεεχχννιικκέέςς  
ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  ττιιµµοολλόόγγιιοο,,  κκλλππ..))  ττηηςς  ααρρ..111199//22001144  σσχχεεττιικκήήςς  µµεελλέέττηηςς..  
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ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  δδααππάάννηηςς  

  

ΗΗ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείίσσαα  δδααππάάννηη,,  ττηηςς  υυππόό  δδιιααγγωωννιισσµµόό  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  
7733..880000,,0000  €€  ππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννοουυ  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααρρ..  111199//22001144    µµεελλέέττηη  ττοουυ  
ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΈΈρργγωωνν  &&  ΜΜεελλεεττώώνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς..  ΗΗ  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη    
ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ιιδδίίοουυςς  ππόόρροουυςς  κκααιι  θθαα  ββααρρύύννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..  2255--66226622..002211  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  
οοιικκ..  ΈΈττοουυςς  22001144  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς..  
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ΤΤόόπποοςς  κκααιι  χχρρόόννοοςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ    
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11..  ΟΟ  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοουυςς  
ΜΜοολλάάοουυςς  ΛΛαακκωωννίίααςς,,  εεννώώππιιοονν  ττηηςς  οορριισσθθεείίσσααςς  εεππιιττρροοππήήςς  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  ττηηνν  
……//……//22001144,,  ηηµµέέρραα  ………………  µµεε  ώώρραα  λλήήξξηηςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ππρροοσσφφοορρώώνν  ττηηνν  1111::0000  ππ..µµ..  ΗΗ  
υυπποοββοολλήή  ππρροοσσφφοορράάςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ααπποοττεελλεείί  ττεεκκµµήήρριιοο  όόττιι  οο  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  έέλλααββεε  
ππλλήήρρηη  γγννώώσσηη::  

••  ΤΤηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς    

••  ΤΤωωνν  λλοοιιππώώνν  σσυυµµββααττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  όόππωωςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  
ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρόόχχεειιρροουυ  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  σσττηηνν  ΠΠεερρίίλληηψψηη  ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  
ΠΠρρόόχχεειιρροουυ  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  σσττηηνν  ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη,,  σσττοονν  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  
ΜΜεελλέέττηηςς  κκααιι  σσττηη  ΣΣυυγγγγρρααφφήή  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν    

••  ΤΤωωνν  ττοοππιικκώώνν  εενν  γγέέννεειι  σσυυννθθηηκκώώνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  

••  ΌΌττιι  δδεενν  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ττοουυ  φφόόρροουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν,,  ττωωνν  δδαασσµµώώνν  κκααιι  ππααννττόόςς  
άάλλλλοουυ  φφόόρροουυ,,  ττέέλλοουυςς  ήή  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  κκλλππ  υυππέέρρ  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ..  

ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  θθαα  υυπποοββλληηθθοούύνν  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκααιι  ώώρραα  αακκόόµµηη  κκααιι  γγιιαα  
λλόόγγοουυςς  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς,,  δδεενν  θθαα  γγίίννοουυνν  δδεεκκττέέςς,,  εεκκττόόςς  κκααιι  αανν  ηη  εεππίίδδοοσσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  
πποουυ  θθαα  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ώώρραα  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  χχωωρρίίςς  δδιιαακκοοππήή,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  
υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  όόλλωωνν  ττωωνν  δδιιααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν..  

22..  ΌΌσσοοιι  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  λλάάββοουυνν  µµέέρροοςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  
σσφφρρααγγιισσµµέέννεεςς  έέγγγγρρααφφεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς,,  σσυυννττεεττααγγµµέέννεεςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  66  ττηηςς  
ππααρροούύσσααςς,,  µµεε  ιιδδίίαα  ππααρροουυσσίίαα  ήή  µµεε  ννοοµµίίµµωωςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  
µµέέσσαα  σσττηη  ππρροοθθεεσσµµίίαα  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ππααρράάγγρρααφφοο..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  
ππααρρααλλααµµββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  πποουυ  δδιιεεννεερργγεείί  ττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  

33..  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  ππεερριιέέρρχχοοννττααιι  κκααιι  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  µµεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  
ττρρόόπποο,,  ππλληηνν  ααυυττοούύ  πποουυ  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  ππααρράάγγρρααφφοοιι  33..11  &&  33..22  δδεενν  
ααπποοσσφφρρααγγίίζζοοννττααιι,,  δδεε  λλααµµββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη  κκααιι  εεππιισσττρρέέφφοοννττααιι  χχωωρρίίςς  νναα  
ααπποοσσφφρρααγγιισσττοούύνν..  
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ΤΤεεύύχχηη  δδηηµµοοππρράάττηησσηηςς  

  

ΤΤαα  ττεεύύχχηη  δδηηµµοοππρράάττηησσηηςς  τταα  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλοούύνν  σσυυµµββααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  κκααττάά  σσεειιρράά  
ιισσχχύύοοςς  εείίννααιι::  

11..  ΗΗ  ππααρροούύσσαα  δδιιαακκήήρρυυξξηη  
22..  ΤΤοο  ττιιµµοολλόόγγιιοο  ππρροοσσφφοορράάςς    
33..  OO  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς    
44..  ΗΗ  εειιδδιικκήή  σσυυγγγγρρααφφήή  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  --  ΤΤεεχχννιικκέέςς  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  
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∆∆ιικκααιιοούύµµεεννοοιι  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ––  ∆∆ιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  

  

∆∆εεκκττοοίί  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  γγίίννοοννττααιι  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ήή  σσυυµµππρράάξξεειιςς  ααυυττώώνν,,  σσττοονν  
κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεµµππεερριιέέχχεεττααιι  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσιιώώνν  σσχχεεττιικκώώνν  µµεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  
ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  µµεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν  κκααιι  εείίννααιι  εεγγγγεεγγρρααµµµµέένναα  σστταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά    
µµηηττρρώώαα..  
ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσυυµµππρράάξξεεωωνν  φφυυσσιικκώώνν  ήή  ννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  εεππίί  πποοιιννήή  
ααπποοκκλλεειισσµµοούύ,,  έένναα  µµέέλλοοςς  ααυυττώώνν  ήή  ααθθρροοιισσττιικκάά  ππεερριισσσσόόττεερραα  µµέέλληη  νναα  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  
ππααρρααππάάννωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  
ΤΤαα  σσυυµµππρράάττττοονντταα  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  οοφφεείίλλοουυνν  κκααττάά  ττηη  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  υυπποογγρρααφφήή  
ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκήή  ππρράάξξηη,,  πποουυ  θθαα  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  
ττηηςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς..  ΗΗ  ααννααθθέέττοουυσσαα  ααρρχχήή  δδεενν  έέχχεειι  ττηη  ππρρόόθθεεσσηη  νναα  εεππιιββάάλλεειι  άάλλλληη  ιιδδιιααίίττεερρηη  
ννοοµµιικκήή  µµοορρφφήή  σσττηηνν  ααννάάδδοοχχοο  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα..      
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ΟΟιι  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεππίί  πποοιιννήή  
ααπποοκκλλεειισσµµοούύ,,  τταα  ππάάρραα  κκάάττωω  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..  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  
  

33..  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..  

  
44..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκήήςς  εεννηηµµεερρόόττηηττααςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς..  
  

55..  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..  
  
((ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  11--55  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ππρρωωττόόττυυπποο  ήή  εευυκκρριιννέέςς  

φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  ππρρωωττόόττυυπποουυ  ήή  ττοουυ  αακκρριιββοούύςς  ααννττίίγγρρααφφοουυ  ααυυττοούύ))  

  

66..  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττοουυ  ΝΝ..  11559999//8866,,  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννηη  ααππόό  ττοουυςς  
αασσκκοούύννττεεςς  ττοονν  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  δδηηλλώώννεεττααιι  όόττιι::  

••  ∆∆εενν  υυππάάρρχχοουυνν  ννοοµµιικκοοίί  ππεερριιοορριισσµµοοίί  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

••  ∆∆εενν  έέχχεειι  ααπποοκκλλεειισσθθεείί  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  δδιιααγγωωννιισσµµοούύςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ  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..  

  
77..  ∆∆ήήλλωωσσηη  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..  

  
88..  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  οορργγάάννοουυ  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  εεττααιιρρεείίααςς..  
  

99..  ΘΘεεωωρρηηµµέέννοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  εεττααιιρρεείίααςς..  

ΑΔΑ: 7ΡΞΩΩΚ9-8Θ9



 

((ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  66--99  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ππρρωωττόόττυυπποο  ήή  εευυκκρριιννέέςς  

φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  εεππιικκυυρρωωµµέέννοο  ααππόό  δδιικκηηγγόόρροο  ήή    εευυκκρριιννέέςς  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  

ππρρωωττόόττυυπποουυ  πποουυ  φφέέρρεειι  θθεεώώρρηησσηη  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  φφοορρεείίςς  ττηηςς  ππααρρ..22
αα
  ττοουυ  

άάρρθθρρ..  11  ττοουυ  ΝΝ..  44225500//1144))..  

 

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..  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))  ααρριιθθµµηηττιικκώώςς  κκααιι  οολλοογγρράάφφωωςς..                                            
ΩΩςς  έέννττυυπποο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ππρροοσσφφοορράάςς  µµπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  
εεππιισσυυννααππττόόµµεεννοο  σστταα  ττεεύύχχηη  σσχχέέδδιιοο..  

  

ΌΌλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω  ααπποοδδεειικκττιικκάά  κκααιι  έέγγγγρρααφφαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσεε  ιισσχχύύ  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  
δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  
ΚΚάάθθεε  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  οοφφεείίλλεειι,,  εεππιιππλλέέοονν,,  νναα  δδιιααθθέέττεειι  κκααιι  εειιδδιικκήή  ττεεχχννιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  γγιιαα  ττιιςς  
ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  κκάάττωωθθιι::  

--    ΕΕννόόςς  εεππιισσττήήµµοονναα  ΠΠ..ΕΕ..  ΧΧηηµµιικκοούύ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ,,  ωωςς  σσυυννττοοννιισσττήή  κκααιι  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  
υυππεεύύθθυυννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  µµεε  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέέννηη    εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν..  

--  ΕΕννόόςς  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ    ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ΤΤ..ΕΕ  ήή  ΠΠ..ΕΕ,,  µµεε  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέέννηη  εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  
σσυυννττηηρρήήσσεειιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν..    

--  ΕΕννόόςς  ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοουυ    ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ΤΤ..ΕΕ  ήή  ΠΠ..ΕΕ,,  µµεε  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέέννηη  εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  
σσυυννττηηρρήήσσεειιςς  ––  εεππιισσκκεευυέέςς  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
εεππεεξξεερργγαασσίίααςς    λλυυµµάάττωωνν..    

--  ΕΕννόόςς  ττεεχχννίίττηη  ((εερργγααττοοττεεχχννίίττηη  ήή  µµηηχχααννοοττεεχχννίίττηη  ήή  ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη  ήή  υυδδρρααυυλλιικκόό)),,  ήή  εεννόόςς  
εερργγάάττηη  γγεεννιικκώώνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν..  ΤΤοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  θθαα  εείίννααιι  εεππίί  ττόόπποουυ  ττοουυ  
έέρργγοουυ  κκααιι  θθαα  εερργγάάζζεεττααιι  µµεε  κκααθθεεσσττώώςς  ππλλήήρροουυςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..  
  

ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς  θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθοούύνν  θθεεττιικκάά::  
11  ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ήή  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ::  

--  ΈΈνναανν  εεππιισσττήήµµοονναα  ΠΠ..ΕΕ..  ΧΧηηµµιικκόό,,  µµεε  εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  δδεειιγγµµααττοολληηψψίίεεςς    κκααιι  ααννααλλύύσσεειιςς  
λλυυµµάάττωωνν  κκααιι  ιιλλύύοοςς..  

--  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ((IISSOO,,  IIEECC  κκλλππ..))  σσεε  έένναα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππεεδδίίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  
ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ααννααδδόόχχοουυ,,  ββάάσσεειι  ττωωνν  ππεερριιγγρρααφφώώνν  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηη,,  ττοουυ  
ττιιµµοολλοογγίίοουυ  κκααιι  ηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ππεερριιγγρρααφφήήςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  µµεελλέέττηηςς..  

22  ΗΗ  εεµµππεειιρρίίαα  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  σσυυµµββάάσσεεωωνν  ππααρρόόµµοοιιωωνν  
υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  φφοορρεείίςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα  ((∆∆ήήµµοουυςς,,  ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ,,  κκ..λλ..ππ))  

ΣΣττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ααυυττήή,,  δδεενν  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  ττυυχχόόνν  δδοοκκιιµµαασσττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  σσυυµµββάάσσεεωωνν  κκαατταασσκκεευυήήςς  έέρργγωωνν..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ττεεκκµµηηρρίίωωσσηη  ττηηςς  εεµµππεειιρρίίααςς  ππρροοσσκκοοµµίίζζοοννττααιι  ααννττίίγγρρααφφαα  σσυυµµββάάσσεεωωνν  εεκκττέέλλεεσσηηςς  
υυππηηρρεεσσιιώώνν  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  αασσττιικκώώνν  λλυυµµάάττωωνν  ήή  
ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  σσεε  φφοορρεείίςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα  
((∆∆ήήµµοουυςς,,  ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ,,  κκ..λλ..ππ))..  
ΤΤοο  ππααρρααππάάννωω  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδιιαακκρριιττόό  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  κκααιι  νναα  
δδιιααθθέέττεειι  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέένναα  εεττααιιρριικκέέςς  ήή  υυππααλλλληηλλιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  ήή  σσχχέέσσεειιςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  µµεεττααξξύύ  

ΑΔΑ: 7ΡΞΩΩΚ9-8Θ9



ττοουυ  πποουυ  θθαα  δδηηλλοούύννττααιι  µµεε  σσχχεεττιικκήή  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη..  ΗΗ  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  εεππιισσττηηµµοοννιικκοούύ  
ππρροοσσωωππιικκοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  µµεε  ααννάάλλοογγαα  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά..    
  
ΌΌλλαα  τταα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  εεππααλλήήθθεευυσσηηςς  ττηηςς  εειιδδιικκήήςς  ττεεχχννιικκήήςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  θθαα  
εεµµππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττοονν  φφάάκκεελλοο  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττηηςς  
ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς..  
  

ΆΆρρθθρροο  66  

ΤΤρρόόπποοςς  ΣΣύύννττααξξηηςς  ττωωνν  ΠΠρροοσσφφοορρώώνν  

  

11..    ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  µµέέσσαα  σσεε  έένναα  κκυυρρίίωωςς  φφάάκκεελλοο,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  φφέέρρεειι  ττιιςς  κκάάττωωθθιι  
εεννδδεείίξξεειιςς  ::    
αα))  ηη  λλέέξξηη  ""ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ""  
ββ))  ηη  εεππωωννυυµµίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς    
γγ))  οο  ττίίττλλοοςς  ττηηςς  δδηηµµοοππρρααττοούύµµεεννηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  
δδ))  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  
ΜΜέέσσαα  σσττοονν  κκυυρρίίωωςς  φφάάκκεελλοο  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  όόλλαα  τταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  
ππρροοσσφφοορράά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

••  ΌΌλλαα  τταα  ζζηηττοούύµµεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά..  

••  ΤΤαα  ττεεχχννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  πποουυ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  χχωωρριισσττόό  
σσφφρρααγγιισσµµέέννοο  φφάάκκεελλοο,,  µµέέσσαα  σσττοονν  κκυυρρίίωωςς  φφάάκκεελλοο,,  µµεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ««ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ»»..  

••  ΤΤαα  οοιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  χχωωρριισσττόό  
σσφφρρααγγιισσµµέέννοο  φφάάκκεελλοο,,  εεππίίσσηηςς  µµέέσσαα  σσττοο  κκυυρρίίωωςς  φφάάκκεελλοο,,  µµεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  
««ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ»»..    

ΟΟιι  φφάάκκεελλοοιι  ττεεχχννιικκήήςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  θθαα  φφέέρροουυνν  κκααιι  ττιιςς  εεννδδεείίξξεειιςς  ττοουυ  
κκυυρρίίωωςς  φφαακκέέλλοουυ  όόππωωςς  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ααννωωττέέρρωω..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ττόόσσοο  οο  φφάάκκεελλοοςς  ττηηςς  
ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  
σσφφρρααγγιισσµµέέννοοιι..  ΣΣεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ππρροοσσφφοορράά  ααπποορρρρίίππττεεττααιι..  
  

22..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  υυπποογγρράάφφοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοουυςς  ήή  ττοουυςς  ννόόµµιιµµοουυςς  
εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυςς..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  κκοοιιννοοππρρααξξιιώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  
υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννεεςς  ααππόό  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκοοιιννοοππρραακκττοούύννττεεςς  κκααιι  αανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εεττααιιρρεείίεεςς  ααππόό  
ττοουυςς  ννόόµµιιµµοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυςς..  

  
33..      ΟΟιι  ααννώώννυυµµεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  εεκκππρροοσσωωπποούύννττααιι  ααππόό  µµέέλλοοςς  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  ττοουυςς  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ήή  

ααππόό  άάλλλλοο  ννόόµµιιµµαα  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοο  ππρρόόσσωωπποο..    
ΟΟιι  εεττααιιρρεείίεεςς  ππεερριιοορριισσµµέέννηηςς  εευυθθύύννηηςς,,  οοιι  οοµµόόρρρρυυθθµµεεςς  κκααιι  εεττεερρόόρρρρυυθθµµεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  
εεκκππρροοσσωωπποούύννττααιι  ααππόό  ττοο  δδιιααχχεειιρριισσττήή  ττοουυςς  ήή  ααππόό  άάλλλλοο  ννόόµµιιµµαα  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοο  
ππρρόόσσωωπποο..    
ΟΟ  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααττααθθέέττεειι  κκααττάά  ττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  ππρραακκττιικκόό  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  
σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  µµεε  ττοο  οοπποοίίοο  εεγγκκρρίίννεεττααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή    ααυυττήήςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  
ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  κκοοιιννοοππρρααξξιιώώνν,,  κκααττααττίίθθεεννττααιι  ααππόό  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ααυυττώώνν,,  
ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς  ήή  ααππόό  κκοοιιννόό  εεκκππρρόόσσωωπποο,,  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  µµεε  σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκόό  
ππλληηρρεεξξοούύσσιιοο..    
ΚΚααννεείίςς  δδεενν  µµπποορρεείί,,  σσττηηνν  ίίδδιιαα  δδηηµµοοππρραασσίίαα,,  νναα  εεκκππρροοσσωωππήήσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  µµιιαα  
εεττααιιρρεείίεεςς  ήή  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  δδεενν  µµπποορρεείί  οο  εεκκππρροοσσωωππώώνν  ήή  ττοο  µµέέλλοοςς  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  
σσυυµµββοουυλλίίοουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσααςς  εεττααιιρρεείίααςς  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  ξξεεχχωωρριισσττάά,,  γγιιαα  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυ..  
ΣΣεε  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοκκλλεείίοοννττααιι  όόλλεεςς  ααυυττέέςς  οοιι  πποολλλλααππλλέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς,,  εεκκττόόςς  αανν  
ααπποοσσυυρρθθοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  ππλληηνν  µµίίααςς..    
∆∆εενν  µµπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  γγιιαα  δδιικκόό  ττοουυ  λλοογγααρριιαασσµµόό,,  
υυππάάλλλληηλλοοςς  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσεε  ααυυττήήνν  ήή  εειιδδιικκοοίί  σσύύµµββοουυλλοοιι,,  πποουυ  ααµµεείίββοοννττααιι  
ααππόό  ααυυττήή  µµεε  µµιισσθθόό  ήή  µµεε  κκάάπποοιιοονν  άάλλλλοονν  ττρρόόπποο..    

ΑΔΑ: 7ΡΞΩΩΚ9-8Θ9



44..  ΣΣττοονν  ππααρρόόνντταα  δδιιααγγωωννιισσµµόό  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  υυπποοββοολλήή  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν..  
  

ΆΆρρθθρροο  77  

ΠΠεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  

ΟΟ  κκλλεειισσττόόςς  φφάάκκεελλοοςς  ««ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς»»  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  όόλλαα  τταα  ααππααιιττοούύµµεενναα  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  ββάάσσεειι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  ηη  ττεεχχννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά,,  ττααξξιιννοοµµηηµµέένναα  κκααιι  
ααρριιθθµµηηµµέένναα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ττααξξιιννόόµµηησσηη  κκααιι  ααρρίίθθµµηησσηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ππααρρααγγρράάφφωωνν  κκααιι  
υυπποογγεεγγρρααµµµµέένναα  ((ήή  µµοοννοογγρρααµµµµέένναα))  ααππόό  ττοονν//ττοουυςς  ννόόµµιιµµοο//οουυςς  εεκκππρρόόσσωωπποο//οουυςς  ττοουυ  
δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  σσεε  κκάάθθεε  φφύύλλλλοο..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  
  

77..11  ΟΟρργγααννόόγγρρααµµµµαα  µµεε  ττηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  έέρργγοουυ  πποουυ  θθαα  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  ζζηηττοούύµµεεννεεςς  
υυππηηρρεεσσίίεεςς  ((εεππιισσττηηµµοοννιικκάά  σσττεελλέέχχηη  κκααιι  λλοοιιππόό  ππρροοσσωωππιικκόό)),,  όόπποουυ  θθαα  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  
κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυςς..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ττοο  οορργγααννόόγγρρααµµµµαα  θθαα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  τταα  εεξξήήςς  υυπποοββααλλλλόόµµεενναα  σσττοοιιχχεείίαα::  

αα))      ΠΠίίνναακκαα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  έέρργγοουυ,,  µµεε  ααννααφφοορράά  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ααυυττήήςς  κκααιι  τταα  κκααθθήήκκοοννττάά    ττοουυ,,  
κκααιι  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  δδηηλλώώννεεττααιι  κκααιι  οο  σσυυννττοοννιισσττήήςς  ττηηςς..  
            ΗΗ  εελλάάχχιισσττηη  ππρρααγγµµααττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  κκάάθθεε  µµέέλλοουυςς  ττηηςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκήήςς  οοµµάάδδααςς  θθαα  εείίννααιι  

σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττηηνν  ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  ααππόό  ττοονν  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  θθέέσσηη  ττοουυ  σσττοο  ΈΈρργγοο  κκααιι  θθαα  
ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττοο  ββιιοογγρρααφφιικκόό  ττοουυ  σσηηµµεείίωωµµαα  ((µµεε  σσυυννηηµµµµέένναα  τταα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  --  
ββεεββααιιώώσσεειιςς  εεµµππεειιρρίίααςς))..  ∆∆ιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  κκααττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα    
θθαα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  κκυυρρίίωωςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  έέττηη  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσεε  
ίίδδιιααςς  φφύύσσηηςς  ααννττιικκεείίµµεεννοο  κκααιι  όόχχιι  τταα  έέττηη  ααππόό  κκττήήσσεεωωςς  ππττυυχχίίοουυ..  

ββ))    ΤΤοο  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ππααρρόόνν  άάρρθθρροο,,  θθαα  υυπποοββάάλλλλεειι  
υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττιιςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  ττοουυ  σσχχέέσσεειιςς  µµεε  ττοο  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  σσχχήήµµαα  ((εεττααίίρροοιι,,  
υυππάάλλλληηλλοοιι  ήή    σσυυννεερργγάάττεεςς))  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  ττοουυςς  γγιιαα  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  
οοµµάάδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  

77..22  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  µµεε  εεππιισσήήµµααννσσηη  ττυυχχόόνν  ιιδδιιααιιττεερροοττήήττωωνν  κκααιι  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  
ττοονν  ττρρόόπποο  εεππίίλλυυσσήήςς  ττοουυςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφώώνν..  

77..33  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππρροολληηππττιικκήήςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς,,  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοµµηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττηηςς    
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφώώνν..      

77..44    ΣΣύύσσττηηµµαα  µµηηχχααννοορργγάάννωωσσηηςς..  ΟΟ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ααννααλλυυττιικκάά  
ττοο  σσύύσσττηηµµαα  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  γγιιαα  ττηη  µµηηχχααννοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..  ΤΤοο  σσύύσσττηηµµαα  ααυυττόό  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττοο  ηηµµεερροολλόόγγιιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  ττοο  
ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  φφύύλλλλοο  κκααττααχχώώρρηησσηηςς  κκααιι  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ττωωνν  µµεεττρρήήσσεεωωνν,,  ττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  φφύύλλλλοο  
ττωωνν  υυγγιιεειιοοννοολλοογγιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσµµώώνν,,  ττοο  φφύύλλλλοο  ααννααφφοορράάςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ααννααλλυυττιικκόό  
ππρρόόγγρρααµµµµαα  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  µµηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..    

77..55  ΕΕννδδεειικκττιικκάά  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  γγιιαα  ττηη  
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη..  

  

77..66  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  ηη  ππααρροούύσσαα  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  θθαα  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  εεππιιππλλέέοονν,,  ππρροοττάάσσεειιςς  ββεελλττιισσττοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  εεππίίλλυυσσηηςς  ττυυχχόόνν  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ττηηςς  
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυµµάάττωωνν..    

  

77..77  ΜΜηηττρρώώοο  ππάάγγιιοουυ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ//εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εείίττεε  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  
πποοιιόόττηηττααςς  ((IISSOO  99000011))  εείίττεε  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΝΝ..11559999//8866  εείίττεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  
ααπποοδδεειικκττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  οορργγααννωωµµέέννοουυ  ιιδδιιόόκκττηηττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  εεππιισσκκεευυήήςς  ––  
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κκαατταασσκκεευυήήςς  σσωωλληηννώώσσεεωωνν,,  σσυυσσκκεευυώώνν  κκααιι  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  γγιιαα  έέρργγαα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυµµάάττωωνν  
κκααιι  ααπποοββλλήήττωωνν..  

  

ΆΆρρθθρροο  88  

ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  

∆∆εενν  ααππααιιττεείίττααιι  εεγγγγυυηηττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ((άάρρθθρρ..  115577  ππααρρ..  11αα  ΝΝ..  44228811//22001144))..  
ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  κκααττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  θθαα  ππρροοσσκκοοµµίίσσεειι  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς,,  
ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσεε  πποοσσοοσσττόό  55%%  εεππίί  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  χχωωρρίίςς  ττοο  
ΦΦΠΠΑΑ..  ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  κκααττααππίίππττεειι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  
σσύύµµββαασσηηςς,,  όόππωωςς  ααυυττήή  εειιδδιικκόόττεερραα  οορρίίζζεειι..  
ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττοονν  ααννάάδδοοχχοο  µµεεττάά  ττηη  ββεεββααίίωωσσηη  
γγιιαα  ττηηνν  κκααλλήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή..    

  

ΆΆρρθθρροο  99  

ΠΠρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  ττιιµµήή  

11..  ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  θθαα  φφέέρρεειι  ττοο  ττίίττλλοο  ««ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ»»  κκααιι  θθαα  
δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ««ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ»»  ττηηςς  
ααρρ..  111199//22001144    µµεελλέέττηηςς,,  σσεε  ΕΕΥΥΡΡΩΩ,,  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ππρροοσσφφεερροοµµέέννωωνν  εερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  
χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  εεννόόςς  έέττοουυςς..  ΣΣττηη  ττιιµµήή  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  οοιι  ττυυχχόόνν  υυππέέρρ  ττρρίίττωωνν  
κκρρααττήήσσεειιςς  ωωςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  εεππιιββάάρρυυννσσηη,,  εεκκττόόςς  ΦΦΠΠΑΑ..  

22..  ΗΗ  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  σσυυννοολλιικκήή  ττιιµµήή  θθαα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  οολλοογγρράάφφωωςς  κκααιι  ααρριιθθµµηηττιικκώώςς  κκααιι  θθαα  
δδοοθθεείί  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  σσεε  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααφφοορράάςς  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ααρριιθθµµηηττιικκήήςς  κκααιι  
οολλόόγγρρααφφηηςς  ττιιµµήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  ιισσχχύύεειι  ηη  οολλόόγγρρααφφηη  ττιιµµήή..  

33..  ΕΕφφόόσσοονν  ααππόό  ττηη  ππρροοσσφφοορράά  δδεε  ππρροοκκύύππττεειι  µµεε  σσααφφήήννεειιαα  ηη  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  ττιιµµήή  ήή  δδεε  
δδίίννεεττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  ττωωνν  σσυυµµββααττιικκώώνν  ττεευυχχώώνν  ττηηςς,,  
εεννιιααίίαα  ήή  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  πποουυ  ππρροοκκηηρρύύχχθθηηκκεε,,  ηη  ππρροοσσφφοορράά  
ααπποορρρρίίππττεεττααιι  ωωςς  ααππααρράάδδεεκκττηη..  

  

ΆΆρρθθρροο  1100  

ΧΧρρόόννοοςς  ιισσχχύύοοςς  ππρροοσσφφοορρώώνν  

11..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  δδεεσσµµεεύύοουυνν  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυςς  γγιιαα  εεξξήήνντταα  ((6600))  ηηµµέέρρεεςς  
ααππόό  ττηηνν  εεπποοµµέέννηη  ττηηςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΠΠρροοσσφφοορράά  πποουυ  οορρίίζζεειι  χχρρόόννοο  
ιισσχχύύοοςς  µµιικκρρόόττεερροο  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ααπποορρρρίίππττεεττααιι  ωωςς  
ααππααρράάδδεεκκττηη..  

22..  ΗΗ  ιισσχχύύςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  µµπποορρεείί  νναα  ππααρρααττεείίννεεττααιι,,  εεφφόόσσοονν  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ππρριινν  
ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς,,  κκααττ’’  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  γγιιαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ίίσσοο  µµεε  ττοο  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοο  
ααππόό  ττηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη..  ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  κκααιι  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  ααννώώττααττοουυ  οορρίίοουυ  χχρρόόννοουυ  
ππααρράάτταασσηηςς  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  µµααττααιιώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  
ΜΜπποορρεείί  όόµµωωςς  ηη  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  ττηη  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττηηςς  
δδηηµµοοππρραασσίίααςς  νναα  λληηφφθθεείί  κκααιι  µµεεττάά  ττηη  ππάάρροοδδοο  ιισσχχύύοοςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  εεάάνν  σσυυµµφφωωννεείί  
κκααιι  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς..    

  

ΆΆρρθθρροο  1111  

∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

11..  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  
εεππιιττρροοππήή  πποουυ  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  δδηηµµόόσσιιαα,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  ώώρραα  λλήήξξηηςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  πποουυ  
οορρίίζζεεττααιι  σσττηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη..    

  
22..  ΣΣεε  κκάάθθεε  φφάάκκεελλοο  πποουυ  ππααρρααδδίίδδεεττααιι  ααννααγγρράάφφεεττααιι  οο  ααύύξξωωνν  ααρριιθθµµόόςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  οο  

οοπποοίίοοςς  ααννααγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  σσττοο  ππρραακκττιικκόό,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  ααννααγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  ηη  ττυυχχόόνν  
ααππόόρρρριιψψήή  ττηηςς..    
  

33..  ΌΌτταανν  ππααρρέέλλθθεειι  ηη  ώώρραα,,  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ηη  λλήήξξηη  ττηηςς  
ππααρράάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ηη  οοπποοίίαα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  σστταα  ππρραακκττιικκάά..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  
γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ααπποοδδοοχχήή  ππρροοσσφφοορράάςς  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααυυττοούύ,,  
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µµεε  πποοιιννήή  αακκυυρρόόττηηττααςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ηη  εεµµππρρόόθθεεσσµµηη  εεππίίδδοοσσηη  ππρροοσσφφοορρώώνν  
σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  χχωωρρίίςς  δδιιαακκοοππήή  κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσττηη  
δδιιαακκήήρρυυξξηη..    

44..  ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  κκααιι  
ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή,,  ηη  ααπποοσσφφρράάγγιισσηη  ττοουυ  κκυυρρίίωωςς  φφαακκέέλλοουυ  κκααιι  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  ττωωνν  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν,,  κκααττάά  σσεειιρράά  ππααρράάδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  γγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  ππρραακκττιικκόό  τταα  
ππρροοσσκκοοµµιιζζόόµµεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά    σσεε  κκάάθθεε  φφάάκκεελλοο  ππεερριιλληηππττιικκάά..  ΟΟιι  φφάάκκεελλοοιι  πποουυ  
ππεερριιέέχχοουυνν  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ππααρρααµµέέννοουυνν  σσφφρρααγγιισσµµέέννοοιι,,  γγρράάφφοοννττααιι  δδεε  ππάάννωω  
σσεε  ααυυττοούύςς  οο  ίίδδιιοοςς  ααύύξξωωνν  ααρριιθθµµόόςς  ττοουυ  κκυυρρίίωωςς  φφαακκέέλλοουυ  κκααιι  µµοοννοογγρράάφφοοννττααιι  κκααττάά  ττηη  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααυυττοούύ  ααππόό  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς..      
ΟΟιι  κκυυρρίίωωςς  φφάάκκεελλοοιι  κκααιι  οοιι  φφάάκκεελλοοιι  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  όόλλαα  τταα  
ααππααιιττοούύµµεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  µµοοννοογγρράάφφοοννττααιι  κκααττάά  ττηη  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααυυττοούύ  ααππόό  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς..      
  

55..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν,,  όόσσοοιι  ππααρρίίσσττααννττααιι  
σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεξξέέρρχχοοννττααιι  κκααιι  ηη  σσυυννεεδδρρίίαα  κκααθθίίσσττααττααιι  µµυυσσττιικκήή..  ΗΗ  
εεππιιττρροοππήή  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  µµυυσσττιικκάά,,  εελλέέγγχχεειι  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  ττωωνν  δδιιααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν  
κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  πποοιιοοιι  θθαα  ααπποοκκλλεειισσττοούύνν..    

  
66..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  δδηηµµόόσσιιαα  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  αανναακκοοιιννώώννεειι  τταα  οοννόόµµαατταα  όόσσωωνν  

ααπποοκκλλεείίσσττηηκκαανν  κκααιι  ττοο  λλόόγγοο  ααπποοκκλλεειισσµµοούύ  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  κκααλλεείί  νναα  ππααρρααλλάάββοουυνν  τταα  
σσχχεεττιικκάά  έέγγγγρρααφφάά  ττοουυςς  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  σσφφρρααγγιισσµµέέννηη  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυςς..  
  

77..  ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,,  ααννοοίίγγοοννττααιι  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς,,  όόσσωωνν  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννωωνν  δδεενν  
ααπποοκκλλεείίσσττηηκκαανν  κκααιι  µµοοννοογγρράάφφεεττααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννόό  ττοουυςς  ααππόό  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  
εεππιιττρροοππήήςς..    

  
88..  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  δδεε  φφέέρροουυνν  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  ήή  δδεε  σσυυµµφφωωννοούύνν  µµεε  

ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ααπποοκκλλεείίοοννττααιι..  
  
99..  ΗΗ  εεππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  εεππιιφφυυλλάάσσσσεεττααιι  νναα  εεκκδδώώσσεειι  ττηηνν  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς,,  σσεε  εεππόόµµεεννηη  

σσυυννεεδδρρίίαασσήή  ττηηςς  κκααιι  δδιιααββιιββάάζζεειι  ττοουυςς  φφαακκέέλλοουυςς  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  µµεε  όόλλαα  τταα  
σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσεε  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή  ττεεχχννιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς,,  γγιιαα  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  ββααθθµµοολλόόγγηησσηη..  

  
1100..  ΗΗ  εεππιιττρροοππήή  ττεεχχννιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  ππρροοββααίίννεειι  

σσττηη  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ββάάσσεειι  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  
κκρριιττηηρρίίωωνν::    

 
  

ΚΚρριιττήήρριιαα  κκααιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ββααρρύύττηηττααςς  κκρριιττηηρρίίωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  κκρριιττηηρρίίοουυ  
ΒΒααθθµµοολλοογγίίαα  

((ααii))  

11..  ΕΕµµππεειιρρίίαα  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  
00  --  4400  

22..  ΠΠλληηρρόόττηητταα  κκααιι  ααρρττιιόόττηητταα  ττοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  φφαακκέέλλοουυ  ππρροοσσφφοορράάςς  µµεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  έέµµφφαασσηη  

σσττηη  γγννώώσσηη  ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττοονν  

εεννττοοππιισσµµόό  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ττοουυ..  ΗΗ  γγννώώσσηη  ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ττοουυ  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ,,  θθαα  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  µµεε  ττηηνν  ααννααλλυυττιικκήή  ττεεχχννιικκήή  έέκκθθεεσσηη  πποουυ  

θθαα  υυπποοββλληηθθεείί..  

00  ––  2255  
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33..  ΣΣττεελλέέχχωωσσηη  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ααξξιιοοππιισσττίίαα  κκααιι  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττοουυ  έέρργγοουυ..    00  ––  1155  

44..  ΠΠλληηρρόόττηητταα  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυµµάάττωωνν  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ,,  

ααννααλλυυόόµµεεννηη  ωωςς  ππααρραακκάάττωω::  

  
44aa..ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  
44bb..ΣΣύύσσττηηµµαα  µµηηχχααννοορργγάάννωωσσηηςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  
44cc..ΕΕννδδεειικκττιικκάά  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

  

  
  
  
  

00  --  55  
00  --  55  
00  --  55  

5. Πληρότητα του προγράµµατος συντήρησης του εξοπλισµού. 
00  --  55  

ΣΣύύννοολλοο  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  00  --  110000  

  
κκααιι  δδιιααββιιββάάζζεειι  ττηη  γγννωωµµοοδδόόττηησσήή  ττηηςς  εεππίί  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  
δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  
ΗΗ  ββααθθµµοολλοογγίίαα  κκάάθθεε  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  άάθθρροοιισσµµαα  ΑΑ  ==  αα11  ++  αα22  ++  
αα33  ++  αα44  ++  αα55..    
  
ΟΟιι  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθεεωωρροούύννττααιι  ππααρρααδδεεκκττέέςς  εεφφόόσσοονν  ηη  σσυυννοολλιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ττοουυςς  
υυππεερρββααίίννεειι  ττιιςς  8800  µµοοννάάδδεεςς,,  δδηηλλ..  AA  >>8800..  

  

1111..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ηη  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  ττεεχχννιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  
δδιιααββιιββάάζζεεττααιι  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  
ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ηη  εεππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  σσεε  ννέέαα  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  κκααιι  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  
δδιιααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν,,  αανναακκοοιιννώώννεειι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  
ππρροοσσφφοορρώώνν,,  κκααττααχχωωρρεείί  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  σσττοο  ππρραακκττιικκόό,,  
ααννοοίίγγεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  δδιιααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν,,  πποουυ  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ττοουυςς  
ππρροοσσφφοορρέέςς  κκρρίίθθηηκκαανν  ααπποοδδεεκκττέέςς,,  κκααιι  αανναακκοοιιννώώννεειι  ττηη  ττεεχχννοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  σσυυµµφφεερρόόττεερρηη  
ππρροοσσφφοορράά,,  µµεε  ββάάσσηη  ττηη  σσττααθθµµιισσµµέέννηη    ((γγεεννιικκήή))    ββααθθµµοολλοογγίίαα    ΓΓΒΒ    κκάάθθεε  ππρροοσσφφοορράάςς..  
ΗΗ    σσττααθθµµιισσµµέέννηη    ((γγεεννιικκήή))    ββααθθµµοολλοογγίίαα    ΓΓΒΒ    κκάάθθεε  ππρροοσσφφοορράάςς    ππρροοκκύύππττεειι    ααππόό    ττοο  
άάθθρροοιισσµµαα::    
ΓΓΒΒ  ==  ΚΚττ  **  ΑΑ    ++  ΚΚοο  **  ΕΕ  
όόπποουυ::  
ΓΓΒΒ  ==  οο  γγεεννιικκόόςς  ββααθθµµόόςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ,,  
ΚΚττ  ==  ηη  ββααρρύύττηητταα  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ίίσσηη  µµεε  8800%%  
ΑΑ  ==  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς    ββααθθµµοολλοογγίίααςς    ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  
ΚΚοο  ==  ηη  ββααρρύύττηητταα  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ίίσσηη  µµεε  2200%%  κκααιι  
ΕΕ  ==  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  έέκκππττωωσσηηςς  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  
δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ,,    εεκκφφρραασσµµέέννοο  σσεε  ααρριιθθµµόό  ααππόό  00  έέωωςς  110000..  
ΑΑννάάδδοοχχοοςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  οο  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  µµεε  ττηη  σσυυµµφφεερρόόττεερρηη  
ττεεχχννοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ππρροοσσφφοορράά..    
ΗΗ  σσυυµµφφεερρόόττεερρηη    ττεεχχννοοοοιικκοοννοοµµιικκάά    ππρροοσσφφοορράά,,  εείίννααιι  ηη  ππρροοσσφφοορράά,,  πποουυ  θθαα  
σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  ττηη  µµέέγγιισσττηη  σσττααθθµµιισσµµέέννηη    ((γγεεννιικκήή))    ββααθθµµοολλοογγίίαα    ΓΓΒΒ..  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρροοσσφφοορρώώνν  µµεε  ττοονν  ίίδδιιοο  γγεεννιικκόό  ββααθθµµόό  ΓΓΒΒ    ααννάάδδοοχχοοςς  οορρίίζζεεττααιι  οο  έέχχωωνν  ττοο  
µµέέγγιισσττοο  σσυυννοολλιικκόό  ββααθθµµόό  ττεεχχννιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ΑΑ..  
∆∆ιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  οοιι  υυπποολλοογγιισσµµοοίί  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιοούύννττααιι  σστταα  δδύύοο  δδεεκκααδδιικκάά  ψψηηφφίίαα  

1122..  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  εείίννααιι  ααόόρριισσττεεςς  κκααιι  ααννεεππίίδδεεκκττεεςς  εεκκττίίµµηησσηηςς  ήή  εείίννααιι  υυππόό  ααίίρρεεσσηη,,  
ααπποορρρρίίππττοοννττααιι  ωωςς  ααππααρράάδδεεκκττεεςς  µµεε  σσχχεεττιικκήή  ααιιττιιοολλόόγγηησσηη..  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  
ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν,,  κκααττάά  ττηη  κκρρίίσσηη  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς,,  οουυσσιιώώδδεειιςς  ααπποοκκλλίίσσεειιςς  ήή  σσοοββααρρήή  ααννττίίθθεεσσηη  
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ααππόό  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυγγγγρρααφφήήςς  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν,,  
ααπποορρρρίίππττοοννττααιι  ωωςς  ααππααρράάδδεεκκττεεςς..  

1133..  ΗΗ  εεππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  µµπποορρεείί  νναα  εειισσηηγγηηθθεείί  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ήή  ττηη  
µµααττααίίωωσσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  κκααιι  εεππααννάάλληηψψήή  ττοουυ  µµεε  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  
µµηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυγγγγρρααφφήήςς  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν..  

1144..  ΤΤαα  ππρραακκττιικκάά  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  υυπποογγρράάφφοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  

1155..  HH  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή..    
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιαακκοοππήήςς  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εελλέέγγχχοουυ  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσεε  
σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  ττιιςς  ααµµέέσσωωςς  εεππόόµµεεννεεςς  ηηµµέέρρεεςς..  ΣΣχχεεττιικκώώςς  εεκκδδίίδδεεττααιι  κκααιι  ττοοιιχχοοκκοολλλλεείίττααιι  σσττοονν  
ππίίνναακκαα  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  πποουυ  δδιιεεξξάάγγεειι  ττοονν  δδιιααγγωωννιισσµµόό  γγρρααππττήή  αανναακκοοίίννωωσσηη  
ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  γγιιαα  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκααιι  ώώρραα  ττηηςς  εεππόόµµεεννηηςς  
δδηηµµόόσσιιααςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  1122  

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  

11..    ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  κκααττάά  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς,,  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  πποουυ  δδιιεεννέέρργγηησσεε  ττηη  
δδηηµµοοππρραασσίίαα  ήή  σσττοο  δδήήµµοο,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  
εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  ήή  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ααππόό  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  
δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  κκααττααττέέθθηηκκαανν  σσττοονν  δδήήµµοο  ππρρωωττοοκκοολλλλοούύννττααιι  κκααιι  
δδιιααββιιββάάζζοοννττααιι  ααυυθθηηµµεερρόόνν  σσττηηνν  εεππιιττρροοππήή  πποουυ  δδιιεεννήήρργγηησσεε  ττηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα..  ΓΓιιαα  ττιιςς  
εεννσσττάάσσεειιςς  ααπποοφφααίίννεεττααιι  ηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή..  

22..  ΗΗ  εεππιιττρροοππήή  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  σσττοο  σσυυλλλλοογγιικκόό  όόρργγααννοο  ττοουυ  
φφοορρέέαα  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηη  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  εεννσσττάάσσεεωωνν  
((εεππόόµµεεννηη  εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  ήή  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ααππόό  ττηηνν  
αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ))  µµεε  ττηη  δδιιααττύύππωωσσηη  γγννώώµµηηςς  εεππ’’  
ααυυττώώνν..    

  

ΆΆρρθθρροο  1133  

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ––  ααννάάθθεεσσηηςς  εερργγαασσίίααςς  

11..  ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  µµέέσσαα  σσεε  ππρροοθθεεσσµµίίαα  1100  ηηµµεερρώώνν,,    ααππόό  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  
κκοοιιννοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  νναα  ππρροοσσέέλλθθεειι  γγιιαα  ττηηνν  
υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς,,  ππρροοσσκκοοµµίίζζοοννττααςς  κκααιι  ττηη  ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη  εεγγγγύύηησσηη  
κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ααυυττήήςς..  

22..  ΕΕάάνν  οο  ααννάάδδοοχχοοςς  δδεε  ππρροοσσέέλλθθεειι  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ππρροοθθεεσσµµίίαα  νναα  υυπποογγρράάψψεειι  ττηη  σσύύµµββαασσηη  ήή  
δδεε  ππρροοσσκκοοµµίίσσεειι  ττηηνν  εεγγγγύύηησσηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς,,  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  έέκκππττωωττοοςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  1144  

ΤΤόόπποοςς  κκααιι  χχρρόόννοοςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  

ΟΟ  χχώώρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  εείίννααιι  οοιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς    εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυµµάάττωωνν  πποουυ  
ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς..  
ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  θθαα  εείίννααιι  γγιιαα  έένναα  ηηµµεερροολλοογγιιαακκόό  έέττοοςς  πποουυ  θθαα  
ξξεεκκιιννάάεειι  ααππόό  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  υυπποογγρρααφφήήςς  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  ..  
ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  θθαα  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  οορριιζζόόµµεενναα  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  µµεελλέέττηη..  
  

ΆΆρρθθρροο    1155  

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  

ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττηηςς  ννόόµµιιµµεεςς  κκρρααττήήσσεειιςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι,,  εεκκττόόςς  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  µµεε  
ττοονν  οοπποοίίοο  ββααρρύύννεεττααιι  οο  ∆∆ήήµµοοςς..  

ΆΆρρθθρροο  1166  

ΤΤρρόόπποοςς  ΠΠλληηρρωωµµήήςς  

ΟΟ  ααννάάδδοοχχοοςς  θθαα  ππλληηρρώώννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  δδιιµµήήννοουυ  θθαα  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ττοο  πποοσσόό  
πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττιιςς  ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  
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ττοο  ττιιµµοολλόόγγιιοο  κκααιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  γγιιαα  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  πποουυ  έέχχεειι  
ππααρρέέλλθθεειι..  ΗΗ  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  πποοσσοούύ  γγίίννεεττααιι  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  σσύύννττααξξηη  ββεεββααίίωωσσηηςς  
κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  εερργγαασσιιώώνν..  
ΣΣττοο  πποοσσόό  ττηηςς  ααµµοοιιββήήςς  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  οοιι  ββααρρύύννοοννττεεςς  ττοονν  εεννττοολλοοδδόόχχοο  φφόόρροοιι  κκααιι  
ββάάρρηη..  ΗΗ  ααµµοοιιββήή  δδεενν  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  κκααµµίίαα  ααννααθθεεώώρρηησσηη  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααιι  ααιιττίίαα  κκααιι  
ππααρρααµµέέννεειι  σσττααθθεερρήή  κκααιι  ααµµεεττάάββλληηττηη  κκααθθ’’    όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  εεννττοολλήήςς..  
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχεειι  κκααττααλλοογγιισσττεείί  πποοιιννιικκήή  ρρήήττρραα  εειιςς  ββάάρροοςς  ττοουυ  
ααννάάδδοοχχοουυ    εεξξααιιττίίααςς  σσυυµµββααττιικκήήςς  ππααρράάλλεειιψψηηςς,,  ααυυττήή  θθαα  ααφφααιιρρεείίττααιι  ααππόό  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  
ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  ηη  δδιιααφφοορράά  θθαα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ττεελλιικκάά  ππιισσττοοπποοιιοούύµµεεννοο  ππρροοςς  ππλληηρρωωµµήή  πποοσσόό..  
ΣΣττοο  χχρρηηµµααττιικκόό  έέννττααλλµµαα  θθαα  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  τταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι    κκααττάά  ττοο  
ννόόµµοο..    
  

ΆΆρρθθρροο  1177  

ΛΛοοιιπποοίί  όόρροοιι  

  

ΓΓιιαα  όόττιι  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  ρρηηττάά  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  δδιιαακκήήρρυυξξηη  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττιιςς  
εερργγαασσίίααςς  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..∆∆..  2288//8800,,  ΝΝ..  33446633//22000066,,  ΝΝ..  33885522//22001100,,  
όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν..  

  

ΆΆρρθθρροο  1188  

  ΚΚααννόόννεεςς  δδηηµµοοσσιιόόττηηττααςς  

  

ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττηηςς  δδιιαακκηηρρύύξξεεωωςς  θθαα  δδηηµµοοσσιιεευυττεείί    ππέέννττεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηηµµέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  
δδιιεεννέέρργγεειιάά  ττοουυ    σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  κκααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααιι  σσεε  δδυυοο  
ηηµµεερρήήσσιιεεςς  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  ττηηςς  έέδδρρααςς  ττοουυ  ΝΝοοµµοούύ,,  εεφφόόσσοονν  εεκκππλληηρρώώννοουυνν  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  
ΝΝ..33554488//22000077  κκααιι  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ααρριιθθ..  44116677//2211..22..22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ  441122//ΒΒ//2222..22..22001122))  
ΑΑππόόφφαασσηη  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΕΕππιικκρρααττεείίααςς  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  
ΕΕππίίσσηηςς  ηη  ππααρροούύσσαα  θθαα  ααννααρρττηηθθεείί  σσττοουυςς  δδιιααδδιικκττυυαακκοούύςς  ττόόπποουυςς  
hhttttpp::////wwwwww..ssiitteess..ddiiaavvggeeiiaa..ggoovv..ggrr//  ««ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ∆∆ΙΙΑΑΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ»»  κκααιι    
hhttttpp::////wwwwww..eepprrooccuurreemmeenntt..ggoovv..ggrr//    ««ΚΚεεννττρριικκόό  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΜΜηηττρρώώοο  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  
ΣΣυυµµββάάσσεεωωνν»»..  
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  &&  εερργγαασσιιώώνν  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσιιάάςς  [[ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  ΑΑννττώώννηηςς  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  ––  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΛΛιιββααννόόςς    --    ττηηλλ..  
22773322  336600  554422--557722]]      ee--mmaaiill::  ppaappaaggeeoo@@mmoonneemmvvaassiiaa..ggrr  ––  mmlliivvaannooss@@mmoonneemmvvaassiiaa..ggrr  κκααττάά  
ττιιςς  εερργγάάσσιιµµεεςς  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  κκααιι  τταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  έέγγγγρρααφφαα  ααυυττάά  
ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  ήή  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααιι  σσεε  ααυυττοούύςς  µµεε  δδααππάάννεεςς  ττοουυςς  ωωςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  
εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..--  
  
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                               3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                 4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                        5)ΒΕΛΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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