
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.
Aριθ. απόφασης  110/2017                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
    Ο  Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και  εισηγούμενος το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε.  τις  διάφορες  προμήθειες  και  εργασίες  που 
απαιτούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α. του σκέλους εξόδων του πρ/σμού οικον. 
έτους 2017    και       οι       οποίες συνολικά ανέρχονται   στο   ποσό  των  
202.045,42 (  διακοσίων δύο  χιλιάδων σαράντα πέντε   ευρώ  και 
σαράντα  δύο   λεπτών )  .
      Τα  μέλη της     Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση  
των     απαιτούμενων     προμηθειών και   εργασιών για τις υπηρεσίες του 
Δήμου ,   ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , τις διατάξεις του άρθρου 267 
παρ.2 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/2016 o 
οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από 8/8/2016 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ          
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει  τις παρακάτω προμήθειες και εργασίες σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017 συνολικού ποσού με  Φ.Π.Α.  των 
202.045,42 (  διακοσίων δύο  χιλιάδων σαράντα πέντε   ευρώ  και 
σαράντα  δύο   λεπτών )  και εγκρίνει την κατανομή του παραπάνω ποσού 
από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού  στους παρακάτω 
δικαιούχους:
1. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   6.519,76  €  (  έξη  χιλιάδων 

πεντακοσίων δέκα εννέα  ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών ) στη 
ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ    για την προμήθεια πινακίδων – σημάτων Κ.Ο.Κ.  και  σε 
βάρος  των  Κ.Α.  30.7135.02   και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο       να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

2. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   720,00  €  (  επτακοσίων   είκοσι 
ευρώ   )  στον  Εμμανουηλίδη  Δημήτριο     για την  προμήθεια 
καρεκλών γραφείου και  σε βάρος των Κ.Α. 10.7133  και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού  544,01 € ( πεντακοσίων σαράντα 
τεσσάρων  ευρώ  και ενός λεπτών ) στον  Κουρέα Δήμο   για την 
προμήθεια επίπλων και σκευών  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.7133  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

4. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  297,60 € (  διακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ  και εξήντα λεπτών ) στην  Τάχης Στ. – Μαλαμίδης Δ. 
Ο.Ε.     για την ανανέωση φιλοξενίας ιστοσελίδας   και  σε βάρος των 
Κ.Α. 10.7134  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού  446,40  € ( τετρακοσίων σαράντα 
έξη ευρώ  και σαράντα λεπτών ) στην  Τάχης Στ. – Μαλαμίδης Δ. 
Ο.Ε.     για την ανανέωση φιλοξενίας ιστοσελίδας   και  σε βάρος των 
Κ.Α. 10.7134  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

6. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  468,72  €  (  τετρακοσίων  εξήντα 
οκτώ  ευρώ  και  εβδομήντα  δύο  λεπτών  )  στον Παλάγκα 
Χαράλαμπο   για την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  επισκευή  του 
ΚΗΙ4225  απορριμματοφόρου     και   σε  βάρος  των Κ.Α.  20.6263  & 
20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,12 € ( δύο χιλιάδες  ευρώ και 
δώδεκα  λεπτών )  στον Παλάγκα Χαράλαμπο  για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του ΚΗΥ2842 απορριμματοφόρου     και  σε 
βάρος  των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια 
επιτροπή   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

8. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  2.069,56 € (δύο χιλιάδων εξήντα 
εννέα ευρώ και πενήντα έξη λεπτών ) στον Παλάγκα Χαράλαμπο 
για την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  επισκευή  του  ΚΗΥ2889 
απορριμματοφόρου     και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6263 & 20.6672  και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .



9. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.116,00  € ( χιλίων εκατόν δέκα 
έξη   ευρώ   )  στο  Ρίζο  Ανδρέα      για την  υπηρεσία  φύλαξης 
αντλιοστασίων   και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6254  και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

10. Ψηφίζει πίστωση ποσού  74,40  € ( εβδομήντα τεσσάρων 
ευρώ και σαράντα λεπτών ) στο  Ρίζο Ανδρέα     για την επισκευή 
συστήματος φύλαξης δημοτικού καταστήματος Μακρυγιάλου   και  σε 
βάρος  των  Κ.Α.  10.6265   και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο       να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

11. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.054,00  €  (  χιλίων  πενήντα 
τεσσάρων  ευρώ  )  στον  Τοπτσή Βασίλειο   για την προμήθεια 
εντύπων υπηρεσιών Δ.Ε. Πύδνας  και  σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.04  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο     να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

12. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.054,00  €  (  χιλίων  πενήντα 
τεσσάρων  ευρώ  )  στον  Τοπτσή Βασίλειο   για την προμήθεια 
εντύπων υπηρεσιών Δ.Ε. Κολινδρού  και  σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.02 
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο     να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

13. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   7.500,00  €  (  επτά  χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ) στην  ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.    για τον φυσικοχημικό 
και μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμο νερού  και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6162 
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

14. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  558,00 € ( πεντακοσίων πενήντα 
οκτώ  ευρώ ) στον Μπουσμαλή Γεώργιο    για εργασίες επιδιόρθωσης 
φρεατίων   και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6262.02  και  εξουσιοδοτεί  το 
Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

15. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.295,90  €  (  χιλίων  διακοσίων 
ενενήντα  πέντε    ευρώ   και  ενενήντα   λεπτών  )  στην Αφοί 
Γιουμούκη  Ο.Ε.    για την προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών 
για  τη  Δ.Ε.  Πύδνας      και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6662.04   και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

16. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  4.673,80 € (  τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα τριών   ευρώ  και ογδόντα  λεπτών ) στην 
Αφοί  Λανάρα   Ο.Ε.     για την προμήθεια  οικοδομικών και  λοιπών 
υλικών για τη Δ.Ε. Αιγινίου     και  σε βάρος του Κ.Α. 70.6662.01  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

17. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.000,00  €  (  τριών  χιλιάδων 
ευρώ  ) στην Αφοί Λανάρα   Ο.Ε.    για την προμήθεια οικοδομικών και 
λοιπών υλικών για τη Δ.Ε. Μεθώνης  και  σε βάρος του Κ.Α. 70.6662.03 
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

18. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  851,30  €  (  οκτακοσίων  πενήντα 
ενός  ευρώ και τριάντα λεπτών  ) στον Καλλιγά Χ. Ιωάννη   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα του Δήμου  και  σε βάρος του 
Κ.Α. 30.6671 και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή   να   προχωρήσει 
στην ανάθεση . 

19. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.108,00 € ( δύο χιλιάδων εκατόν 
οκτώ   ευρώ) στον Κουμανδέρη Ηλία    για την κατασκευή κάγκελων 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου  και  σε βάρος του Κ.Α. 35.6262  και 
εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 



20. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.774,00  €  (  χιλίων  επτακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων   ευρώ) στον Χοϊλού Παναγιώτη    για την 
προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων  ύδρευσης  ,  άρδευσης  και 
αποχέτευσης  και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.01  και  εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

21. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.095,80 € ( χιλίων ενενήντα πέντε 
ευρώ και ογδόντα λεπτών )  στον Χοϊλού Παναγιώτη    για την 
προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών για τη Δ.Ε. Κολινδρού  και  σε 
βάρος  του  Κ.Α.  70.6662.01   και   εξουσιοδοτεί  το   Δήμαρχο    να 
προχωρήσει  στην ανάθεση . 

22. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.070,00  €  (  δύο  χιλιάδων 
εβδομήντα   ευρώ)  στον Χοϊλού Παναγιώτη    για την προμήθεια 
αναλωσίμων μικροανταλλακτικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα   και  σε 
βάρος  του  Κ.Α.  35.6672   και   εξουσιοδοτεί  το   Δήμαρχο    να 
προχωρήσει  στην ανάθεση . 

23. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  12.400,00  €  (  δώδεκα  χιλιάδων 
τετρακοσίων    ευρώ)  για την  παροχή  υπηρεσίας  ανάδειξης  και 
αξιοποίησης του πυλού των Αλυκών Δ.Ε. Πύδνας ως ιαματικού  και  σε 
βάρος  του  Κ.Α.  70.7413.10   και   εξουσιοδοτεί  το   Δήμαρχο    να 
προχωρήσει  στην ανάθεση . 

24. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  14.589,58  €  (  δέκα  τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννεά ευρώ και  πενήντα οκτώ 
λεπτών   )  για  αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών 
πλατειών Κ.Χ. παραγωγικής διαδικασίας   και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6277 
. 

25. Ψηφίζει πίστωση ποσού 132.564,47 € ( εκατόν τριάντα δύο 
χιλιάδων  πεντακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  ευρών  και  σαράντα 
επτά λεπτών  ) για εξόφληση δαπανών που προκύπτουν από διαταγές 
πληρωμής  και  δικαστικές  αποφάσεις  οι  οποίες  τελεσιδίκησαν  ως 
31/7/2017   και  σε βάρος του Κ.Α. 30.8115 ποσό 132.364,47 € & Κ.Α. 
00.6492 ποσό 200,00 € . 

26. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.200,00  €  (  χιλίων  διακοσίων 
ευρώ)  στον Μούμο Γ. Νικόλαο    για την προμήθεια λέβητα για το 
δημοτικό κατάστημα Αιγινίου    και  σε βάρος του Κ.Α. 10.7133  και 
εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση . 

  Β. Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών 
συμφωνητικών με τους συναλλασσόμενους προμηθευτές όπου απαιτείται .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 110/2017.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 31–10-2017



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  111/2017                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
      Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. την αριθ. 2/2017 απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την 
οποία συστάθηκε πάγια προκαταβολή 4.000,00 € για την οποία εκδόθηκε το 
υπ΄  αριθ.  18/2017   χρηματικό  ένταλμα  στο  όνομα  της  υπαλλήλου 
Τριανταφυλλίδου Μαριάνθη του Αντωνίου.

Στη  συνέχεια  υποβάλλονται  στην  Ο.Ε.  τα  δικαιολογητικά  των 
δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή για την έγκρισή 
τους, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος 
των  σχετικών  πιστώσεων  του  πρ/σμού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  173  του  Ν.  3463/2006  και  του  άρθρου  35  του  Β.Δ.  17/5-
15/6/1959.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   κάλεσε  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  για  τη  λήψη 
απόφασης.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση της Αντιπροέδρου, 
ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τους τα δικαιολογητικά 



των δαπανών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 και 
των άρθρων 32 έως 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Εγκρίνει  και  ψηφίζει  τα  υποβληθέντα  από  την  υπόλογο  Τριανταφυλλίδου 

Μαριάνθη του Αντωνίου δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την 
πάγια προκαταβολή συνολικού ύψους 3.930,69 €.

2. Εγκρίνει  την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων  σε  βάρος  των 
αντίστοιχων πιστώσεων του πρ/σμού για τις κατωτέρω δαπάνες:



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α.

ΕΛΤΑ Ταχυδρομικά τέλη 3.281,48 
€ 00.6221.01

ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ  

Ταχυμεταφορικά  τέλη  από  16/9-
16/10/2017 67,45  €

00.6221.01 

AUTOVISION  SAKAR 
Α.Ε.

Τεχνικός έλεγχος οχήματος    48,00 € 30.6323

Σ. ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.

Προμήθεια κινητήρα για μηχάνημα 102,40 € 30.6672

AUTOSAFE Ι.  ΚΤΕΟ 
ΕΠΕ 

Τεχνικός  έλεγχος  του  ΚΗΙ8275 
απορριμματοφόρου     

77,00 € 20.6323

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

Μέτρημα  ,  ρύθμιση  ταχογράφου 
στο ΚΗΙ8275 απορριμματοφόρου 62,00 €

20.6323

ΔΕΔΔΗΕ Χορήγηση  στοιχείων  μέσω 
ηλεκτρονικών αρχείων  

244,34 € 00.6495

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Προμήθεια  τροφής  για  αδέσποτα 
ζώα 

48,02 € 10.6632

                                                            Σύνολο        3.930,69 €
   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 111/2017.
           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 31–1 0 – 2017        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  112/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού του 
Δήμου  έτους  2018  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής  
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006  , την  ΚΥΑ 25595/26-
07-2017   «  Οδηγίες  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων 
οικονομικού έτους 2017 » ,  εγκύκλιο του Ιουλίου του έτους 2017 για την 
παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 , την αριθ. 4/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής , καθώς και το 
άρθρο  72  του  Ν.3852/2010  σύμφωνα  με  το  οποίο  αρμοδιότητα  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  η  σύνταξη  σχεδίου  προϋπολογισμού  και  η 
εισήγησή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση του προϋπολογισμού.



Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στην  Προϊσταμένη  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα παρακάτω :
     «Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  συντάχθηκε με βάση 
την αριθ. 25595/26-07-2017 ΚΥΑ  « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων , οικονομικού έτους 2018 . 
   Η   Ο.Ε.  με  την  αριθ.  85/2017   απόφαση  της   συνέταξε  τον 
προϋπολογισμό , ύστερα από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως απαιτείται .
  Ο προϋπολογισμός αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 
5/9/2017 όπως απαιτούνταν .
 Με το αριθ. 873/29-09-2017 έγγραφό του το Παρατηρητήριο  Οικονομικής 
Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ  εξέφρασε  τη  γνώμη  επί  του  σχεδίου  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .
1.  Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω έγγραφο ο προϋπολογισμός παρουσιάζει 

μη συμμόρφωση με την ΚΥΑ στο Κριτήριο  15 – ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι  που 
αφορά τα ίδια έσοδα του Δήμου ( έσοδα από φόρους , τέλη , εισφορές , 
μισθώματα κλπ ) κατά -545.998,86 €  .

   Σχετικά με το Κριτήριο 15- ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι που αφορά τα ίδια έσοδα του 
Δήμου ( έσοδα από φόρους , τέλη , εισφορές , μισθώματα κλπ ) υπάρχει 
απόκλιση κατά 545.998,86  €  .

  Το  ποσό  αυτό  προκύπτει  κυρίως  διότι  σε  κάποιους  Κ.Α.  εσόδων  του 
προϋπολογισμού η βεβαίωση των καταλόγων και συνεπώς και η είσπραξη 
των εσόδων γίνεται μετά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους . Συνεπώς κατά ένα 
μεγάλο ποσό  είναι λογικό να υπάρχει αυτή η απόκλιση .
Σύμφωνα όμως με τα απολογιστικά στοιχεία στις 30-10-2017 , ο Δήμος έχει 
ήδη εισπράξει επιπλέον ποσό 629.576,64 € σε σχέση με τα  έσοδα στις 31-
7-2017 το οποίο προκύπτει ως εξής  : 
Α) Έσοδα από Εμποροπανήγυρη Αιγινίου Κ.Α. 00.0122.01 ποσό είσπραξης 

257.318,00 € και 
Β)  Έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  μηνών  Μαΐου  , 
Ιουνίου  και  Ιουλίου  207  ποσό  372.258,64 € (  Μάιος  ,  118.016,51  €  , 
Ιούνιος  ,  132.329,57  €  και  Ιούλιος  121.912,56  €  )  ,  οι  εκκαθάριση  των 
οποίων έγινε μετά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2017 .
  Συνεπώς  το  ποσό  της  απόκλισης  υπερκαλύπτεται  μόνο  από  τους  δύο 
κωδικούς εσόδων που αναφέρονται παραπάνω .
 Προτείνεται  λοιπόν  να  μη  γίνει  τροποποίηση  στον  σχέδιο  του 
προϋπολογισμού έτους 2017  που καταρτίσθηκε και προωθήθηκε στο Δ.Σ. 
για ψήφιση   , διότι η διαφορά στην ΟΜΑΔΑ Ι των εσόδων έχει ήδη σχεδόν 
καλυφθεί από τις εισπράξεις έως 8-11-2016 και θα ξεπεραστεί έως το τέλος 
του έτους .
2. Σχετικά  με  τον  Κ.Α.Ε.  00.1312  με  τίτλο  :  «  Δαπάνες  επισκευής  και 

συντήρησης σχολικών κτιρίων » προϋπολογίσθηκε ποσό 25.300,00 αντί για 
26.200,00 , διότι ο Δήμος ήδη τον Ιούλιο του 2017 είχε λάβει τη σχετική 
επιχορήγηση  και  το  ποσό  που  έλαβε  ήταν  25.300,00  €  .  Συνεπώς 
προϋπολογίσθηκε το ίδιο ποσό και για το έτος 2018 .

3. Σχετικά  με  τον  Κ.Α.Ε.  00.1215  «  Επιχορηγήσεις  για  εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών»  στον  προϋπολογισμό  του  έτους  2018  δεν 



προβλέφθηκε πίστωση διότι ο Δήμος θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα εντός 
του έτους 2017 . 

4. Σχετικά με  την αναφορά στη υποεκτίμηση υποχρεώσεων πλην δανείων 
31.12.2017 , αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το μητρώο δεσμεύσεων 
μηνός   Οκτωβρίου  2017  ,  το  σύνολο  των  απλήρωτων  υποχρεώσεων 
ανέρχεται στο ποσό των 950.654,84 € . Επίσης στο μητρώο δεσμεύσεων 
μηνός Ιουλίου 2017 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονταν στο ποσό των 
861.324,93 € .

      Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην επεξεργασία των 
στοιχείων  για  την  τροποποίηση  ή  μη  του  σχεδίου  του   προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους  2018 ως προς τα έσοδα και έξοδα με  βάση της γνώμης 
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  αιτιολογώντας τις 
εγγραφές , ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Παρατηρητηρίου και  την  αριθ.  25595/26-07-2017 ΚΥΑ « Οδηγίες  για  την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

1.   Εισηγείται  τη  μη  τροποποίηση  του  σχεδίου  του  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018  το οποίο συντάχθηκε με την αριθ.  85/2017 
απόφαση της Ο.Ε. και προωθήθηκε στο Δ.Σ. για  ψήφιση σύμφωνα με 
την εισήγηση της παρούσας απόφασης .

2. Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν 
ψηφίζουν  τη  σχετική  απόφαση  διότι  δεν  ψήφισαν  και  τον 
προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού .

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 112/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                    Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                             Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης             Αιγίνιο  31– 10 – 2017        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  113/2017                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  του  Δήμου  έτους 
2018 .
     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και  εισηγούμενος το  4ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα παρακάτω : 
   Με το ν. 4011/2013 ( Φ.Ε.Κ. 18Α/25-1-2013 ) οι Δήμοι υποχρεούνται στη 
σύνταξη  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  ,  το  οποίο  συνοψίζει  το 



επιχειρησιακό τους πρόγραμμα , το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό .
  Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-02-
2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη 
πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ) καθώς και  οι 
αριθ.  41273/15-10-2013  &  41308/31-10-2013  εγκύκλιοι  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών οι οποίες τροποποιούν την αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ .
 Η  Οικονομική  Υπηρεσία  συντάσσει  στα  πλαίσια  του   Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης του Δήμου τον  πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας σύμφωνα με τα 
ανωτέρω σχετικά . Στη συνέχεια διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 
έγκριση μαζί με το προϋπολογισμό του Δήμου και τον πίνακα στοχοθεσίας 5Α 

των  νομικών του  προσώπων  .
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε τα στοιχεία προκειμένου να 
συνταχθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2018 του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού και συγκεκριμένα τον πίνακα στοχοθεσίας 5Α .
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για της Ο.Ε. για τη λήψη 
απόφασης .
  Τα  μέλη  της  Ο.Ε.  αφού  έλαβε  υπόψη  της  εισήγησης  του  Προέδρου  , 
ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του 
ν.4011/2013 και την ΚΥΑ 7261/22-02-2013 καθώς και τις αριθ.  41273/15-10-
2013 & 41308/31-10-2013 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α   

1. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 
του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει , 
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  7261/22-02-2013  Κοινής   Υπουργικής 
Απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  ,  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε  από  τις  αριθ.  41273/15-10-2013  &  41308/31-10-2013 
εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και  το εισάγει  για  έγκριση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο . 

2. Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν 
ψηφίζουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  διότι δεν ψήφισαν και τον 
προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού .
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 113/2017

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                    Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                             Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Β. Λαγδάρης             Αιγίνιο  31– 10 – 2017        



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  114/2017                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. για καθορισμό τέλους για παραχώρηση σε 
χρήση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Αιγινίου . 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 



5. Τουλούπας Νικόλαος  Δ.Σ. ως Μέλος
6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. τα παρακάτω :

Ο κ. Νιώπας Ιωάννης του Αποστόλου  υπέβαλλε αίτηση στο Δήμο  η οποία 
έλαβε αριθμό πρωτ: 12264/12-10-2017 για παραχώρηση  χρήσης  Κ.Χ.  στην 
κεντρική πλατεία της  Δ.Κ.  Αιγινίου  εμβαδού 30 τ.μ.   για  τοποθέτηση και 
λειτουργία ηλεκτρικών παιχνιδιών με κερματοδέκτη  .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 1080/1980 υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης της 
χρήσης Κ.Χ. σε ιδιώτες διαρκώς ή πρόσκαιρα επιβάλλοντας σχετικό τέλος το 
οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 Επειδή  στο  Δήμο  μας  δεν  υπάρχει  ανάλογη  απόφαση  δημοτικού 
συμβουλίου , προτείνει στα μέλη  να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή προς 
το Δ.Σ.  την επιβολή τέλους χρήσης του Κ.Χ. που ζητά ο κ. Νιώπας Ιωάννης 
και για το συγκεκριμένο λόγο ποσού 14,00 €/ τ.μ.  ετησίως  , το οποίο θα 
καταβληθεί  άμεσα με την έκδοση της σχετικής άδειας και στις αρχές έκαστου 
από τα επόμενα έτη .

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   κάλεσε  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  για  τη  λήψη 
απόφασης .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 1080/1980 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  να καθορίσει τέλος χρήσης του 
Κ.Χ. που ζητά με σχετική αίτηση του ο κ. Νιώπας Ιωάννης του Αποστόλου 
στην κεντρική πλατεία της  Δ.Κ. Αιγινίου , εμβαδού 30τ.μ.  για τοποθέτηση και 
λειτουργία ηλεκτρικών παιχνιδιών με κερματοδέκτη, το ποσό των  14,00 €/ 
τ.μ. ετησίως   , το οποίο θα καταβληθεί  άμεσα με την έκδοση της σχετικής 
άδειας και στις αρχές έκαστου από τα επόμενα έτη .

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 114/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη



                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  31–10– 2017        

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  115/2017                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής προφορικής δημοπρασίας για την 
εκποίηση δημοτικού οικοπέδου με αριθμό 1006 , εμβαδού 200 τ.μ. 
στη Δ.Κ. Αιγινίου . 

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 
τις αριθ. 95/2017 & 165/2017  αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η 
εκποίηση  του αριθ. 1006 δημοτικού οικοπέδου εμβαδού 200 τ.μ. στη Δ.Κ. 
Αιγινίου  και εγκρίθηκε η έκθεση καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του  . 
Στη συνέχεια η Ο.Ε. με την αριθ. 88/2017  απόφαση της κατάρτισε του όρους 
εκποίησης   και  ο  πρόεδρος  με  την  από  08-09-2017   διακήρυξη  η  οποία 
δημοσιεύτηκε σε  δύο ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  εφημερίδα καθώς και 



στον  πίνακα  ανακοινώσεων του  Δήμου καλούσε  τους  ενδιαφερόμενους  να 
υποβάλλουν προσφορές  .
    Στις 28/09/2017 , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενεργήθηκε  η φανερ’η 
πλειοδοτική δημοπρασία  κατά την οποία    αναδείχθηκε  πλειοδότης  ο κ. 
Κουμανδέρης Ηλίας του Ευαγγέλου .
    Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   ,  κάλεσε  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  για  τη  λήψη 
απόφασης.

Τα μέλη της Ο.Ε.  αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση   Προέδρου , το 
πρακτικό  της  δημοπρασίας , ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας 
υπόψη τους τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν. 3463/2006 , την παρ. 3 του 
άρθρου 12 του ν. 4018/2011, τις διατάξεις της παρ. ιστ του άρθρου 84 του ν. 
3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 270/81 , τις αριθ.  95/2017 ΚΑΙ 
165/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. , την από 26/06/2017 έκθεση καταμέτρησης και 
εκτίμησης του δημοτικού οικοπέδου και την αριθ. 88/2017 απόφαση της Ο.Ε.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
 Α)  Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής προφορικής δημοπρασίας   που έγινε 

στις 28-9-2017 για την εκποίηση  του αριθ. 1006 δημοτικού οικοπέδου 
εμβαδού 200 τ.μ. στη Δ.Κ. Αιγινίου εντός του οικισμού και εντός σχεδίου 
πόλεως  . 

 Β) Εκποιεί  το δημοτικό οικόπεδο με  αριθμό 1006 ,  εμβαδού 200τ.μ.  που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Αιγινίου εντός οικισμού και εντός σχεδίου πόλεως στον 
κ. Κουμανδέρη Ηλία του Ευαγγέλου , κάτοικο Αιγινίου   .

 Γ ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την σύναψη και υπογραφή του σχετικού 
συμβολαίου  με τον κ. Κουμανδέρη Ηλία του Ευαγγέλου  .

Δ)  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι  της αριθ.88/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής             

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 115/2017.
                   Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  31– 10 – 2017        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  116/2017                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Εισήγηση  της  Ο.Ε.  προς  το  Δ.Σ.  για  τον  καθορισμό  τελών  ύδρευσης 
άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2018  . 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 



Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. τα παρακάτω :

Με την αριθ. 328/2011 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκαν τα τέλη άρδευσης 
για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού από το έτος 2012 και εφεξής . Σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση τα τέλη διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
• Πεδινή  περιοχή  –  νέο  αρδευτικό  18,00€/στρ  μέχρι  τέσσερα 

ποτίσματα και για κάθε επιπλέον πότισμα 5,00 €/στρ.
• Πεδινή περιοχή 7,00 € / στρ και για την καλλιέργεια ρυζιού 16,00 

€ / στρ.
• Ορεινή περιοχή 12,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν 

ίδια μέσα 9,00€/ώρα .
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
        13,00€/ώρα άρδευσης και  για  όσους χρησιμοποιούν ίδια  μέσα 

10,00€/ώρα .
Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ 
   Φυτείες 4,00€/στρέμμα και 
   Πότισμα καλλιέργειες 0,32€/κυβικό
Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ 
    7,00 €/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ 

ώρα 
Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 
   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 
   7,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ώρα 
ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ
      Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00 €/ στρέμμα 



     10,00€/ώρα άρδευσης  και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 8,00€/ 
ώρα 

 Για την περιοχή της Γελαδαριάς 8,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους 
χρησιμοποιούν ίδια μέσα  6,00 €/ ώρα .

Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 
   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 
  7,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 
Η) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 
13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ 

ώρα 
           Θ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ 
ώρα 

Επίσης  με την αριθ. 222/2013 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκαν τα τέλη 
ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2014 και εφεξής όπως παρακάτω : 

                Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς , Ρυακίων , 
Λιβαδίου, Παλαιόστανης  και του οικισμού Μ. Γέφυρας ποσό 40,00 €/ έτος 
.

1.     Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 
ποσό 57,00 € / έτος .

               Χρεώσεις ανά κυβικό κατανάλωσης :
0 – 40 κυβικά μέτρα           δωρεάν 
41-60 κυβικά μέτρα            0,20 € / κυβικό 
61-80 κυβικά μέτρα            0,30 € / κυβικό 
81-100 κυβικά μέτρα          0,40 € / κυβικό 
101 – 120 κυβικά μέτρα     0,60 € / κυβικό 
121 – 200 κυβικά μέτρα     0,80 € / κυβικό 

201 ι πάνω                       1,20 € / κυβικό
2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης 26,00€ / έτος
3. Στον οικισμό Παλιαμπέλων μέχρι την τοποθέτηση υδρομέτρων θα ισχύει 

το τιμολόγιο που υπάρχει σήμερα και μετά την τοποθέτηση υδρομέτρων 
θα ισχύσει ότι και για τον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας .
Τέλος χρήσης αποχέτευσης ποσό ίσο με το 50% του ποσού που χρεώνεται 

για   κατανάλωση ύδρευσης .
           Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και 

Κολινδρού .
              Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προτείνεται για το έτος 2018 να  

μην υπάρξει μεταβολή στα τέλη ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης του 
Δήμου δεδομένου του γεγονότος ότι και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα της 
υπηρεσίας αυτής δεν έχουν μεταβληθεί  σημαντικά τα τελευταία χρόνια και 
κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  ,  τις  αριθ.  328/2011  &  222/2013 
αποφάσεις του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 24-9/20-11-58 Β.Δ. , του άρθρου 65 παρ 
3του ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ) 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τα τέλη ύδρευσης , άρδευσης 

και αποχέτευσης  να μείνουν ως έχουν για το έτος 2018 , όπως είχαν οριστεί 
με τις αριθ. 328/2011 & 222/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. και συγκεκριμένα : 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

• Πεδινή  περιοχή  –  νέο  αρδευτικό  18,00€/στρ  μέχρι  τέσσερα 
ποτίσματα και για κάθε επιπλέον πότισμα 5,00 €/στρ.

• Πεδινή περιοχή 7,00 € / στρ και για την καλλιέργεια ρυζιού 16,00 
€ / στρ.

• Ορεινή περιοχή 12,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν 
ίδια μέσα 9,00€/ώρα .

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
        13,00€/ώρα άρδευσης και  για  όσους χρησιμοποιούν ίδια  μέσα 

10,00€/ώρα .
Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ 
   Φυτείες 4,00€/στρέμμα και 
   Πότισμα καλλιέργειες 0,32€/κυβικό
Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ 
    7,00 €/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ 

ώρα 
Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ 
   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 
   7,00€/ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ώρα 
ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ
      Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00 €/ στρέμμα 
     10,00€/ώρα άρδευσης  και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 8,00€/ 

ώρα 
 Για την περιοχή της Γελαδαριάς 8,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους 
χρησιμοποιούν ίδια μέσα  6,00 €/ ώρα .

Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 
   Πάγιο τέλος σε όσους αρδεύουν 3,00€/στρέμμα 
  7,00€/ ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 5,00€/ ώρα 
Η) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 
13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ 

ώρα 
  Θ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 

13,00€ / ώρα άρδευσης και για όσους χρησιμοποιούν ίδια μέσα 10,00€/ 
ώρα 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
                Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς , Ρυακίων , 

Λιβαδίου, Παλαιόστανης  και του οικισμού Μ. Γέφυρας ποσό 40,00 €/ έτος 
.

1. Πάγιο τέλος ύδρευσης για τις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 
ποσό 57,00 € / έτος .

               Χρεώσεις ανά κυβικό κατανάλωσης :



0 – 40 κυβικά μέτρα           δωρεάν 
41-60 κυβικά μέτρα            0,20 € / κυβικό 
61-80 κυβικά μέτρα            0,30 € / κυβικό 
81-100 κυβικά μέτρα          0,40 € / κυβικό 
101 – 120 κυβικά μέτρα     0,60 € / κυβικό 
121 – 200 κυβικά μέτρα     0,80 € / κυβικό 

202 ι πάνω                       1,20 € / κυβικό
2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης 26,00€ / έτος
3. Στον  οικισμό  Παλιαμπέλων  μέχρι  την  τοποθέτηση  υδρομέτρων  θα 

ισχύει  το  τιμολόγιο  που  υπάρχει  σήμερα  και  μετά  την  τοποθέτηση 
υδρομέτρων θα ισχύσει ότι και για τον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας .

Τέλος χρήσης αποχέτευσης ποσό ίσο με το 50% του ποσού που χρεώνεται 
για   κατανάλωση ύδρευσης .

           Το συγκεκριμένο τέλος αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και 
Κολινδρού .
Για τη Δ.Ε. Μεθώνης θα καθοριστούν τέλη χρήσης αποχέτευσης μετά τη 

θέση σε λειτουργία του δικτύου .
    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 116/2017

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  31–10– 2017        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  117/2017                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου  έτους 2018  . 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος



3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. τα παρακάτω :

Με  την  αριθ.  326/2011  απόφαση  του  Δ.Σ.  καθορίστηκαν  τα  τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού από το 
έτος  2012  και  εφεξής  .  Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση  τα  τέλη 
διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού :
Α)    Για στεγασμένους χώρους κατοικιών : 1,80 € / τ.μ. ( ένα ευρώ και 

ογδόντα λεπτά ανά τ.μ. ) 
Β)  Για στεγασμένους χώρους και μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων , 

Βιοτεχνιών κλπ : 2,20 €/ τ.μ. ( δύο ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2,20 ) ανά 
τ.μ. ) 

Γ)    Τα  ακίνητα  που δεν  ηλεκτροδοτούνται  απαλλάσσονται  από τα  τέλη 
καθαριότητας εφόσον οι ιδιοκτήτες τους καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 3345/2005 .

            Επίσης  με την αριθ. 325/2017 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε η επιβολή 
και  το  ύψος   του  δημοτικού  φόρου  για  το  έτος  2012  και  εφεξής  όπως 
παρακάτω : 

                Συντελεστής δημοτικού φόρου σε 0,07 €/ τ.μ. ετησίως ( επτά λεπτά /  
τ.μ. ) 

              Ο Πρόεδρος πρότεινε  επίσης για στεγασμένους χώρους οποιασδήποτε 
χρήσης εκτός σχεδίου στους οποίους παρέχεται  υπηρεσία καθαριότητας να 
επιβάλλεται τέλος καθαριότητας ποσού 1,20 € / τ.μ. ( ένα ευρώ και είκοσι 
λεπτά ανά τ.μ. ) για  το έτος 2018 .

            Επίσης προτάθηκε από τον Πρόεδρο  για το έτος 2018 να μην υπάρξει 
μεταβολή  στα  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  και  στο  δημοτικό 
φόρο πλην του νέου συντελεστή που προτείνεται  δεδομένου του γεγονότος 
ότι  και  τα  αντίστοιχα  έσοδα  και  έξοδα  της  υπηρεσίας  αυτής  δεν  έχουν 
μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη 
λήψη απόφασης .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  ,  τις  αριθ.  325/2011  &  326/2011 



αποφάσεις του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 24-9/20-11-58 Β.Δ. , του άρθρου 65 παρ 
3του ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   τα  τέλη  καθαριότητας  και 

ηλεκτροφωτισμού και ο δημοτικός φόρος να μείνουν ως έχουν για το έτος 
2018 , με την προσθήκη  ενός ακόμα συντελεστή τέλους καθαριότητας για 
στεγασμένους χώρους εκτός σχεδίου 1,20€/τ.μ. και συγκεκριμένα : 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ 
Α)    Για στεγασμένους χώρους κατοικιών : 1,80 € / τ.μ. ( ένα ευρώ και 

ογδόντα λεπτά ανά τ.μ. ) 
Β)  Για στεγασμένους χώρους και μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων , 

Βιοτεχνιών κλπ : 2,20 €/ τ.μ. ( δύο ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2,20 ) ανά 
τ.μ. ) 

Γ)   Τα  ακίνητα  που  δεν  ηλεκτροδοτούνται  απαλλάσσονται  από  τα  τέλη 
καθαριότητας εφόσον οι ιδιοκτήτες τους καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 3345/2005 .

  Δ)   Για στεγασμένους χώρους οποιασδήποτε χρήσης  εκτός σχεδίου στους 
οποίους  παρέχεται η υπηρεσία της καθαριότητας  1,20 €/τ.μ. ( ένα 
ευρώ και είκοσι λεπτά ανά τ.μ. ) .

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
           Συντελεστής δημοτικού φόρου σε 0,07 €/ τ.μ. ετησίως ( επτά λεπτά / τ.μ. ) 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 117/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  31–10– 2017        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  118/2017                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Εισήγηση της Ο.Ε.  προς το  Δ.Σ.  για  τον καθορισμό της τιμής οικοπέδου 
(  Τ.Ο.  )  ,  του  συντελεστή  αξιοποίησης  οικοπέδου  (  Σ.Α.Ο.  )  και  του 
συντελεστή οικοπέδου ( Σ.Ο. ) για τα εκτός σχεδίου κτίσματα του Δήμου 
Πύδνας Κολινδορύ , για τον υπολογισμό του ΤΑΠ έτους 2018. 



     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας η οποία έχει ως εξής  :
 « Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2130/93 άρθρο 24 παρ.1 επιβλήθηκε το 
Τέλος ακίνητης περιουσίας υπέρ των δήμων και κοινοτήτων σε όλα τα ακίνητα 
που  βρίσκονται  εντός  εγκεκριμένου  σχεδίου  πόλεως  ή  εντός  των  ορίων 
οικισμών  καθώς  και  σε  κάθε  είδους  κτίσματα  που  βρίσκονται  εκτός  του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
Για  τον  υπολογισμό  του  ΤΑΠ  λαμβάνονται  υπόψη  η  τιμή  ζώνης,  η  τιμή 
οικοπέδου,  ο  συντελεστής  παλαιότητας  των  κτισμάτων,  ο  συντελεστής 
αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ).
Σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 
των  ακινήτων,  οι  τιμές  των  παραπάνω  συντελεστών  καθορίζονται  με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κάθε φορά κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 41 του Ν.1249/82 και του Ν.1473/87. Στις περιοχές που 
δεν  έχει  επεκταθεί  ή  δεν  ισχύει  το  σύστημα  του  αντικειμενικού 



προσδιορισμού, η αξία των ακινήτων -κτισμάτων και οικοπέδων- καθορίζεται 
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο για το σκοπό 
αυτό λαμβάνει υπ' όψη:
τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία,
τις τοπικές συνθήκες,
κάθε  άλλο  διαθέσιμο  στοιχείο,  π.χ.  συμβολαιογραφικές  πράξεις,  δικαστικές 
αποφάσεις καθορισμού αποζημίωσης κλπ.
Έχοντας υπόψη:

 Τον  Πίνακα  Αντικειμενικών  Αξιών  ανά  Περιφέρεια  και  Νομό  όπως 
δημοσιεύτηκε στις 9/1/2006, με τον οποίο προσδιορίζονται οι ζώνες και 
οι τιμές των συντελεστών για τον οικισμό Αιγινίου (συνημμένο 1),

 Τον  Πίνακα  Αντικειμενικών  Αξιών  ανά  Περιφέρεια  και  Νομό,  όπως 
δημοσιεύτηκε  τον  Ιανουάριο/2011,  με  τον  οποίο  εντάσσονται  στον 
αντικειμενικό  προσδιορισμό  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  οικισμοί  του 
καλλικρατικού Δήμου Πύδνας-Κολινδρού  , 

 Την  υπ’αριθ.1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/27-2-2007  -  ΠΟΛ  1033  απόφαση 
του  Υπουργού  Οικονομικών  (ΦΕΚ.268/Β/28-2-2007)  για  τον 
υπολογισμό  της  φορολογητέας  αξίας  με  αντικειμενικά  κριτήρια  των 
κτισμάτων που βρίσκονται  σε περιοχές όπου δεν ισχύει  το σύστημα 
αντικειμενικού  προσδιορισμού,  καθώς  και  ειδικών  κτισμάτων  που 
βρίσκονται εντός και εκτός σχεδίου πόλεως 

 Την  ΠΟΛ.1009/18-1-2016  (ΦΕΚ  48β/20-1-2016)  «Περί 
αναπροσαρμογής  τιμών  του  συστήματος  αντικειμενικού 
προσδιορισμού….»,  με  την  οποία,  όσον  αφορά  στο  Δήμου  Πύδνας-
Κολινδρού,  αναπροσαρμόζονται  οι  τιμές  στις  ζώνες  άνω των 600€ , 
καθώς και

 Την  υπ’αριθμ.14989/96  (ΦΕΚ-256  Β/19-4-96)  απόφαση  υπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την οποία, για τα εκτός σχεδίου ακίνητα ισχύει 
«…Στην αξία όμως των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και η 
αξία  της  διπλασίας  έκτασης  από  εκείνη  που  καταλαμβάνει  επί  του 
εδάφους το κτίσμα, εφόσον φυσικά υφίσταται τόση έκταση, άλλως η 
τυχόν υπάρχουσα.  Π.χ.  κτίσμα που καταλαμβάνει  επιφάνεια  επί  του 
εδάφους 120 Μ2 (ανεξάρτητα του συνόλου των Μ2 του κτίσματος σε 
περίπτωση  που  αυτό  είναι  διόροφο  κλπ.,  υπολογίζεται  η  αξία  του 
κτίσματος και η αξία της διπλάσιας ακάλυπτης έκτασης 240 Μ2 (ήτοι 
120 Χ 2 = 240 Μ2).  Η αξία κτίσματος και ακάλυπτης έκτασης 
προσδιορίζεται  από  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  συμβούλιο, 
εφόσον  δεν  ισχύει  ο  αντικειμενικός  προσδιορισμός. 
(Παράγραφος 1, Περίπτωση β )»

  θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει την τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) 
για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  του  αναλογούντος  οικοπέδου  (δηλ.  της 
διπλάσιας  ακάλυπτης  έκτασης  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω)  για  τα  εκτός 
σχεδίου  κτίσματα  της  περιοχής  του  Δήμου  Πύδνας-Κολινδρού.  Θα  πρέπει 
επίσης να καθορίσει  τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και  τον 
συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ).
  Ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) έχει κοινή τιμή (0,80) σε 
όλους τους οικισμούς του Δήμου. Προτείνεται ο ίδιος και για τα εκτός σχεδίου 
ακίνητα. 



  Ο  συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) κυμαίνεται από 0,10-0,90 (υψηλότερος 
στις ακριβότερες ζώνες). Προτείνεται η τιμή του να ακολουθεί την τιμή του 
κάθε  οικισμού  και  σε  περίπτωση  οικισμών  με  περισσότερους  συντελεστές 
οικοπέδου (π.χ.Αιγίνιο) να ορίζεται ίσος με τη χαμηλότερη τιμή. 
Για την   τιμή οικοπέδου   προτείνεται:  
Ενιαία τιμή ίση με την χαμηλότερη τιμή οικοπέδου των οικισμών (δηλ.99€)
   Η  αξία  των  εκτός  σχεδίου  κτισμάτων  καθορίζεται  ήδη  με  την 
υπ’αριθ.1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/27-2-2007  -  ΠΟΛ  1033  απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ.268/Β/28-2-2007). 

Στον  παρακάτω  πίνακα  περιγράφονται  συνοπτικά  οι  τιμές  των 
συντελεστών  ανά  οικισμό  (εντός  σχεδίου  πόλεως  ακίνητα),  βάσει  του 
ισχύοντος αντικειμενικού προσδιορισμού. 

ΑΙΓΙΝΙΟ
ΖΩΝΗ

Τιμή ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστή
ς 

Αξιοποίηση
ς 

Οικοπέδου 
Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 650 0,90 0,80 127
Β 650 0,60 0,80 127
Γ 650 0,55 0,80 127
Δ 600 0,38 0,80 112
Ε 550 0,33 0,80 99

Μ.ΓΕΦΥΡΑ
ΖΩΝΗ

Τιμή ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστή
ς 

Αξιοποίηση
ς 

Οικοπέδου 
Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΚΑΤΑΧΑΣ
ΖΩΝΗ

Τιμή ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστή
ς 

Αξιοποίηση
ς 

Οικοπέδου 
Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
ΖΩΝΗ Τιμή ζώνης 

Τ.Ζ.(€)
Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστή
ς 

Αξιοποίηση

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)



ς 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.
Α 600 0,30 0,80 112

ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΛΙΒΑΔΙ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΡΥΑΚΙΑ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,15 0,80 112

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 850 0,30 0,80 189

ΜΕΘΩΝΗ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 650 0,30 0,80 127



ΟΡΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 650 0,30 0,80 127

ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,30 0,80 112

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΚΙΤΡΟΣ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,25 0,80 112

ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,50 0,80 112

ΑΛΩΝΙΑ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,15 0,80 112

ΣΦΕΝΔΑΜΙΟ
ΖΩΝΗ Τιμή 

ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)



Σ.Α.Ο.
Α 600 0,20 0,80 112

ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

ΜΙΚΡΗ ΜΗΛΙΑ

ΖΩΝΗ

Τιμή 
ζώνης 
Τ.Ζ.(€)

Συντελεστής 
Οικοπέδου 

Σ.Ο.

Συντελεστής 
Αξιοποίησης 
Οικοπέδου 

Σ.Α.Ο.

Τιμή 
Οικοπέδο
υ Τ.Ο..(€)

Α 600 0,10 0,80 112

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη για τη λήψη 
σχετικής  απόφασης  με  βάση  και  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος 
Περιβάλλοντος και καθαριότητας . 

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , Την υπ’αριθ.1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/27-2-
2007 - ΠΟΛ 1033 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ.268/Β/28-2-2007)  , 
την ΠΟΛ.1009/18-1-2016 (ΦΕΚ 48β/20-1-2016) ,  την υπ’αριθμ.14989/96 (ΦΕΚ-256 
Β/19-4-96)  απόφαση υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.  ,  τον Πίνακα Αντικειμενικών Αξιών ανά 
Περιφέρεια και Νομό, όπως δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο/2011 , τις διατάξεις του από 
24-9/20-11-58 Β.Δ. , του άρθρου 65 παρ 3 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   να  καθορίσει  την  τιμή 

οικοπέδου (Τ.Ο.) για τα εκτός σχεδίου κτίσματα της περιοχής του Δήμου 
Πύδνας-Κολινδρού ,  τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου  (ΣΑΟ) και 
τον συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ) όπως παρακάτω : 

Α)  Ο  συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου τιμή   0,80 σε όλους τους 
οικισμούς του Δήμου. 

Β)  Ο συντελεστής οικοπέδου ανά οικισμό όπως παρακάτω : 
     ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΑΙΓΙΝΙΟ 0,33
Μ. ΓΕΦΥΡΑ 0,10
ΚΑΤΑΧΑΣ 0,10

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 0,30
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 0,10

ΛΙΒΑΔΙ 0,10



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 0,10
ΡΥΑΚΙΑ 0,15

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,30
ΜΕΘΩΝΗ 0,30

ΟΡΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 0,30
ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ 0,30

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0,10
ΚΙΤΡΟΣ 0,25

ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 0,50
ΑΛΩΝΙΑ 0,15

ΣΦΕΝΔΑΜΗ 0,20
ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ 0,10
ΜΙΚΡΗ ΜΗΛΙΑ 0,10

Γ) Η  τιμή οικοπέδου προτείνεται να είναι ενιαία και ίση με τη χαμηλότερη 
τιμή οικοπέδου των οικισμών , δηλαδή 99,00 € .
    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 118/2017

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  31–10– 2017        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  119/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η



Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών  για την 
υπηρεσία  με τίτλο : « Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση και 
χρηματοδότηση πράξεων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
   Ο  Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Ο.Ε.  και 
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα 
παρακάτω : 
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
  Βάσει της  73/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία   με  τίτλο  :  «Υπηρεσίες 



υποστήριξης στην ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων του Δήμου 
Πύδνας  Κολινδρού  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του 
διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ 
17PROC001705334) .

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας  ( 1 )  ενδιαφερόμενος ο οποίος 
έγινε δεκτός βάση του από  22-08-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού.

Η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού,  που  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθ. 
117/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 

22-08-2017  πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την 
ανάδειξη  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  MULTI ΙΚΕ   και  έδρα  την 

Αλεξανδρούπολη ως  προσωρινού  αναδόχου  του  διαγωνισμού  διότι  η 
προσφορά  που  υπέβαλε  κρίθηκε  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές .  
   Με την υπ΄ αριθ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία με την 
επωνυμία  MULTI ΙΚΕ   και έδρα την Αλεξανδρούπολη  κλήθηκε με την υπ’ 

αριθ.  πρωτ  11238/26-09-2017   πρόσκληση της  Επιτροπής Διαγωνισμών 
του Δήμου   να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερών από 

την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  τη   διακήρυξης 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 26-09-
2017 .  Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο 

φάκελο δικαιολογητικών την 29-09-2017 , συνεπώς εμπροθέσμως.

 Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 02-10-2017 πρακτικό αφού προχώρησε 
σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο 

τους,  διαπίστωσε  την  πληρότητά  τους  και  πρότεινε  την  κατακύρωση  του 
διαγωνισμού  στην  εταιρία  με  την  επωνυμία  MULTI IKE και  έδρα  την 

Αλεξανδρούπολη  .



Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.8214/14-07-2017 διακήρυξης
3) το από 02-10-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  376/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5)  Τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4  του  ΠΔ 80/2016  και  τη  δέσμευση στο  οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων  της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 376

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από 02-10-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
ως έχει . 

2.  Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : 
«Υπηρεσίες  υποστήριξης  στην  ωρίμανση  και  χρηματοδότηση 
πράξεων  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »  στην  εταιρία  με  την 
επωνυμία MULTI  Ι.Κ.Ε.   με έδρα την Αλεξανδρούπολη .

3.  Η  ψήφιση  της  σχετικής  πίστωσης  πραγματοποιήθηκε  με  την  αριθ. 
73/2017 απόφαση  της  Ο.Ε.  σε  βάρος  του  Κ.Α  70.7413.08   του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και με την ίδια απόφαση της Ο.Ε. 
αναλήφθηκε πολυετής υποχρέωσης  .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 119/2017.
        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 31– 10– 2017    
                 Ο Πρόεδρος 
      



            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης  120/2017                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση ή μη των πρακτικών διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  «Ανόρυξη  και  αξιοποίηση 
υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού  Δήμου Πύδνας  Κολινδρού». 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3. Ασλανίδου Αργυρούλα Δ.Σ. ως Μέλος 



4. 
5. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 81/2017  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
δημοπράτηση  με  ανοικτό  διαγωνισμό  του  έργου:  «Ανόρυξη  και  αξιοποίηση 
υδρευτικής  γεώτρησης  Δ.Κ.  Κολινδρού  Δήμου  Πύδνας   Κολινδρού   » 
σύμφωνα με την  αριθ. 7/2017   μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . Η διακήρυξη του έργου 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό Τύπο . 

Η δημοπρασία έγινε στις 03 Οκτωβρίου  2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  θέτει  υπόψη των μελών της το πρακτικό του 
διαγωνισμού που έγινε στις 03-10-2017 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η  Κ/Ξ Πολυζώης 
Νικόλαος Α.Ε. – Πλατιόπουλος Γεώργιος    με έδρα τη  Θεσσαλονίκη  με 
ποσοστό έκπτωσης 39,69  % επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού 
της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή 
μη των πρακτικών δημοπρασίας.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου 
καθώς και του πρακτικού δημοπρασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  ν.3852/2010  , 
Ν.4412/2016 ,  Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 218/99 και  Π.Δ. 171/87 το  Ν. 1418/84 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει  το  πρακτικό  διεξαγωγής   της  δημοπρασίας   του  έργου: 

«Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού 
Δήμου Πύδνας   Κολινδρού  »  για  το  οποίο  ανεδείχθη  προσωρινός 
μειοδότης  η   Κ/Ξ  Πολυζώης   Νικόλαος  Α.Ε.  –  Πλατιόπουλος 
Γεώργιος   (  Α.Μ.  24674  ,  8508  )  με  έδρα  τη   Θεσσαλονίκη   με 
ποσοστό  έκπτωσης   39,69  % επί  των  τιμών  του  τιμολογίου 
προϋπολογισμού της μελέτης .
2. Να  κληθεί  ο  προσωρινός  μειοδότης  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη . 
3. Η σχετική πίστωση έχει ψηφισθεί με την αριθ. 81/2017 απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.7321.03  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  και  έχει  υπάρξει  ανάληψη 



πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2018 & 2019 με την αριθ.  84/2017 
απόφαση της Ο.Ε. .
4. Για  την εν  λόγω δαπάνη έχει  εκδοθεί  η  αριθ.  419/2017 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 120/2017.
              Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 31– 10 – 2017        
 

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης  121/2017                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση ή μη των πρακτικών διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  «Ανόρυξη  και  αξιοποίηση 
υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου  Δήμου Πύδνας  Κολινδρού». 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 83/2017  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
δημοπράτηση  με  ανοικτό  διαγωνισμό  του  έργου:  «Ανόρυξη  και  αξιοποίηση 
υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου Δήμου Πύδνας  Κολινδρού  » σύμφωνα 
με την αριθ. 8/2017  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . Η διακήρυξη του έργου  δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό Τύπο . 

Η δημοπρασία έγινε στις  10 Οκτωβρίου  2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  θέτει  υπόψη των μελών της το πρακτικό του 
διαγωνισμού που έγινε στις 10-10-2017 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα  με  το  οποίο  προσωρινός  μειοδότης  ανεδείχθη  η  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.    με έδρα τη  Θεσσαλονίκη  με 
ποσοστό έκπτωσης 40,33  % επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού 
της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή 
μη των πρακτικών δημοπρασίας.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου 
καθώς και του πρακτικού δημοπρασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  ν.3852/2010  , 
Ν.4412/2016 ,  Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 218/99 και  Π.Δ. 171/87 το  Ν. 1418/84 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει  το  πρακτικό  διεξαγωγής   της  δημοπρασίας   του  έργου: 

«Ανόρυξη και  αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.  Λιβαδίου 
Δήμου Πύδνας   Κολινδρού  »  για  το  οποίο  ανεδείχθη  προσωρινός 
μειοδότης η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.  ( Α.Μ. 
28542 ) με έδρα τη  Θεσσαλονίκη  με ποσοστό έκπτωσης  40,33 % επί 
των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού της μελέτης .

2. Να  κληθεί  ο  προσωρινός  μειοδότης  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη . 

3. Η σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  83/2017  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.7321.04  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  και  έχει  υπάρξει  ανάληψη 
πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2018 & 2019 με την αριθ. 84/2017 
απόφαση της Ο.Ε. .

4. Για  την  εν  λόγω  δαπάνη  έχει  εκδοθεί  η  αριθ.  421/2017 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 121/2017.
              Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης               Αιγίνιο 31– 10 – 2017        
 

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού



Aριθ. απόφασης  122/2017                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση ή μη των πρακτικών διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « Αναβάθμιση – αξιοποίηση 
υφιστάμενης  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Αλωνίων  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού ». 

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 82/2017  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
δημοπράτηση  με  ανοικτό  διαγωνισμό  του  έργου:  «Αναβάθμιση  –  αξιοποίηση 
υφιστάμενης  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Αλωνίων  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού» σύμφωνα με την αριθ. 9/2017  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . Η διακήρυξη 
του έργου  δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό Τύπο . 

Η δημοπρασία έγινε στις  10 Οκτωβρίου  2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  θέτει  υπόψη των μελών της το πρακτικό του 
διαγωνισμού που έγινε στις 17-10-2017 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η Κ/Ξ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    με έδρα την Κοζάνη  με ποσοστό 



έκπτωσης  42,70   % επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  προϋπολογισμού  της 
μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή 
μη των πρακτικών δημοπρασίας.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου 
καθώς και του πρακτικού δημοπρασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  ν.3852/2010  , 
Ν.4412/2016 ,  Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 218/99 και  Π.Δ. 171/87 το  Ν. 1418/84 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει  το  πρακτικό  διεξαγωγής   της  δημοπρασίας   του  έργου: 

«Αναβάθμιση – αξιοποίηση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης 
Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού »  για το οποίο ανεδείχθη 
προσωρινός  μειοδότης  Κ/Ξ  ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –  ΤΣΙΡΕΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    (  Α.Μ.   29552/ 3824 )  με έδρα την  Κοζάνη  με 
ποσοστό  έκπτωσης   42,70  % επί  των  τιμών  του  τιμολογίου 
προϋπολογισμού της μελέτης .

2. Να  κληθεί  ο  προσωρινός  μειοδότης  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη . 

3. Η  σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  82/2017  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 25.7321.05 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 και έχει υπάρξει ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης 
για τα έτη 2018 & 2019 με την αριθ. 84/2017 απόφαση της Ο.Ε. .

4. Για  την  εν  λόγω  δαπάνη  έχει  εκδοθεί  η  αριθ.  420/2017 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 122/2017.
              Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης               Αιγίνιο 31– 10 – 2017        
 

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  123/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  του  Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού » για το έτος 2018.
      



Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
          

Ο  Πρόεδρος   κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενη το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της  Ο. Ε. τον Κ.Α. 25.7135.07 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους  2018      με  τίτλο  :  «Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού  αντλιοστασίων  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  » στον 
οποίο έχει προβλεφθεί σχετική  πίστωση 74.400,00  € και μετά την έγκριση 
του  προϋπολογισμού  έτους  2018  θα  εκδοθεί  η  απόφαση  ανάληψης 
υποχρέωσης .
   Για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω  προμήθειας  οι  υπηρεσίες  του   Δήμου 
συνέταξαν και θεώρησαν την αριθ.  14/2017   μελέτη  συνολικού πρ/σμού 
60.000,00  € πλέον τον αναλογούντα Φ.Π.Α. .
   Η εργασία θα εκτελεστεί με συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό .
     Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε  εξαιρετικά  επείγουσες 
περιπτώσεις,  ε)  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος, 
καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει 



όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς 
επιστήμονες, […]»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  116  του  Ν.4412/2016:  «1.Για  δημόσιες 
συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν 
εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες 
της απευθείας ανάθεσης και  του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 
άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 
εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί 
να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του 
καθ’  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού.  2.Στις  διαδικασίες  σύναψης  Δημοσίων 
συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  του  Ν.4412/2016:  «1.Προσφυγή  στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία 
της  σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  εξήντα  χιλιάδων 
(60.000)  ευρώ,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ.  2.Για  τη  διενέργεια 
συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  απλοποιημένη 
προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί 
επιπλέον  και  συγκεκριμένους  οικονομικούς  φορείς,  τρεις  (3)  τουλάχιστον 
εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των 
οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  εγγράφως.  Η  υποβολή  μόνο  μίας 
προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου 
των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την  κρίση  της  επιτροπής.  5.Οι  λεπτομέρειες  διενέργειας  του  συνοπτικού 
διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
   Σύμφωνα  με  το  άρθρο  54  παρ.7  του  Ν.4412/2016:  «Οι  τεχνικές 
προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  209  παρ.9  του  Ν.3463/2006,  όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από 
την  περίπτ.  38 της  παρ.  1  του  άρθρου  377 του  Ν.  4412/2016:  «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».
   Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για την πραγματοποίηση της προμήθειας   με 
τίτλο  :  «  Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού 
αντλιοστασίων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  » 



  Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00  ευρώ πλέον του αναλογούντα 
του ΦΠΑ , ενώ η διάρκεια της θα   είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31/12/2018 .

    Για τη συγκεκριμένη εργασία θα εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
από το Δήμο μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018  .
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 
117
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει 
- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
- την αριθ. 14/2017 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου 
- την  εξειδικευμένη   πίστωση 74.400,00  ευρώ για   την   προμήθεια   με 

τίτλο    :  «  Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού 
αντλιοστασίων  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »  η  οποία  έχει 
προβλεφθεί στον  προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου 

- την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση  της  προμήθειας    με  τίτλο  :  «Προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  του  Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
οικονομική προσφορά  αποκλειστικά βάση της τιμής .

2.  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας   όπως  αυτές 
περιγράφονται  στην  αριθ.  14/2017  μελέτη  του  Δήμου  συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του  αναλογούντα Φ.Π.Α. 
ως έχει και η εισήγηση της παρούσης απόφασης.

3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 
και 117 του ν. 4412/2016 .

4.  Για  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια   θα  εκδοθεί  η  σχετική   απόφαση  ανάληψης 
υποχρέωσης του Δήμου μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 .

5.  Η  σχετική  δαπάνη  θα  ψηφισθεί  με  άλλη  απόφαση  της  Ο.Ε.  ύστερα  από  την 
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου .

6. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού  για 
την προμήθεια με   τίτλο :  «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
αντλιοστασίων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού » ως εξής : 



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία Δήμος Πύδνας Κολινδρού
Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. Καραμανλή 38
Πόλη Αιγίνιο
Ταχυδρομικός Κωδικός 60300
Τηλέφωνο 235533 50123
Φαξ 23530 22990
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο aiginio@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Δούρος Κωνσταντίνος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pydnaskolindrou.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση/Υποτομέας Ο.Τ.Α. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες (Δημοτικές Υπηρεσίες) 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ο νόμος 4412/2016, όπως έχει 
συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 
www  .  pydnaskolindrou  .  gr   του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 
β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  Δήμος  Πύδνας  – 
Κολινδρού.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.  : 
25.7135.07  σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους 
2018  του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
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1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της  σύμβασης είναι  η  προμήθεια  των απαραίτητων υλικών και 
ανταλλακτικών, για  την  αντικατάσταση  φθαρμένων  και  κατεστραμμένων 
εξαρτημάτων, των αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης και Ε.Ε.Λ., του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούριος, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την ΔΤΥ 
& Πολ/μίας/Τμήμα Τεχνικών Έργων του  Δήμου και  αποτελεί  αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42130000-9.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών της σύμβασης.
Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  74.400,00  € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 
ΦΠΑ : 14.400,00).
Ο  προϋπολογισμός  προμήθειας  είναι  60.000,00  ευρώ  συν  Φ.Π.Α.,  και  θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη, με τις προβλέψεις του άρθρου 117 του 
Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της 
σύμβασης δίδεται στα Τεύχη Δημοπράτησης της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με 
συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη  οικονομική  προσφορά,  βάση  της  βέλτιστης  σχέσης 
ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως 
ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  
και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  
2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  
εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής  
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση  
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 



 του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  
Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

 του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  
Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα  
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του  
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

 του  ν.  3469/2006  (Α’  131)  “Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

 του ν.  2859/2000  (Α’  248)  «Κύρωση Κώδικα  Φόρου Προστιθέμενης  
Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  
και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του  π.δ.  80/2016  (Α΄145)  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους 
Διατάκτες”]

 της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του  
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  
και Δικτύων»

 της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013 (Β'  2677)  Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.



1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στα γραφεία του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, 
οδός  Κ.  Καραμανλή,  την  Πέμπτη  23/11/2017  και  ώρα  10:00  π.μ. 
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 23/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά  τη  λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  δεν  διενεργηθεί  η  αποσφράγιση  κατά  την 
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  οικονομικούς  φορείς 
έλαβαν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης,  και  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η  αποσφράγιση  των  προσφορών,  μπορεί  να  ορισθεί  και  νέα  ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  των  δύο  προηγούμενων 
εδαφίων.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον 
Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πιερίας.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) www  .  pydnaskolindrou  .  gr   => Προκηρύξεις

Έξοδα δημοσιεύσεων
Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον  ανάδοχο 
οικονομικό φορέα.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και 
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
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ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη
  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της  διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  και  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά

 η υπ. αριθμ. 14 /2017 μελέτη
 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα Τεύχη 
Δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας www  .  pydnaskolindrou  .  gr   
=> Προκηρύξεις.

Επιπλέον  τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  διατίθενται   στα  γραφεία  της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως 
και  μία (1) ημέρα πριν  από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,  που ανέρχεται 
σε 5,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη 
και  επιμέλειά  του  την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι 
μπορούν  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και 
ταχυδρομικά,  εφόσον  τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν, 
κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και  χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε 
(5) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των 
προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να 
μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν 
από  τον  οικονομικό  φορέα  έγκαιρα  δεν  έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών.
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β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν 
σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων  προσφορών,  δεν  απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς  και  που  θα  κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα 
διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε  από  το  αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από  δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των 
άρθρων  454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων,  είτε  από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 
τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας του προσφέροντος,  είτε  από το  πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61.  Η επικύρωση αυτή πρέπει  να  έχει  γίνει  από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, (τεχνικά έντυπα και πιστοποιητικά (ISO 
και  CE), που αφορούν Η/Μ εξοπλισμό) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 
ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν  να  υποβάλλονται  στην  Αγγλική  ή  και 
Γερμανική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του 
αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο 
παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα 



τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την 
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους 
όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 
(5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο 
απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των εγγυήσεων καλής  εκτέλεσης  και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,  σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην περίπτωση γ΄ της  παρούσας 
παραγράφου  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 
προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν  απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  για  τη  συμμετοχή  σε  συνοπτικό 
(πρόχειρο) διαγωνισμό.



2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό)  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος  (ΕΕ  L  300  της 
11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της 
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 
οικονομικού φορέα, 
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης 
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του 
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.



Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η 
υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’  ελάχιστον  στους 
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η  υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των 
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της 
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει  τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  έχει 
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε 
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός  φορέας  συνήψε συμφωνίες  με  άλλους οικονομικούς  φορείς  με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν.  4412/2016 δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά με  άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 



(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία  της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  κατά  την 
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.6. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί 
να προσκομίζει  στοιχεία προκειμένου να αποδείξει  ότι  τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος  αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία  κριθούν επαρκή,  ο εν 
λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της  ανωτέρω δυνατότητας  κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των 
επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8.  Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο  έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή 
υπουργική  απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του 



αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  
παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, δηλαδή  
εμπορία  εγκατάσταση,  συντήρηση,  επισκευή  και  λειτουργία  
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.  Οι οικονομικοί φορείς που  
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να  
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που  
τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  
άλλη απαίτηση ορίζεται  στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος  
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που  
προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες  
με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  
απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά  
μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
από το οποίο θα προκύπτει η δραστηριότητα. Επίσης η άσκηση της παραπάνω 
δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί και από το θεωρημένο από το ΓΕΜΗ, 
καταστατικό του οικονομικού φορέα.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να 
διαθέτουν: 
α) Ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών, 
δηλαδή του  2014, 2015, 2016, 120.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ
β) Ελάχιστο μέσο  ''ειδικό'' κύκλο προμηθειών των τριών τελευταίων ετών, 
δηλαδή του 2014, 2015, 2016, 60.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ.  «Ο ειδικός κύκλος 
προμηθειών αναφέρεται  στις  προμήθειες  που είναι  όμοιες  με την παρούσα 
σύμβαση  CPV  42130000-9  (Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού 
αντλιοστασίων ύδρευσης ή άρδευσης ή ΕΕΛ ή λυμάτων).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, δηλαδή του  2014, 2015, 
2016,  να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  δύο  συμβάσεις  προμηθειών 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων, ύψους 60.000,00 €. 
β)  να διαθέτουν  τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευμένο επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης :



- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., με τουλάχιστον ένα 
έτος εμπειρία,  κατά την τελευταία τριετία (2014-2016), ως υπεύθυνο της 
ποιότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού.
- Έναν (1)  Ηλεκτρονικό  Μηχανικό  Τ.Ε.,  με  τουλάχιστον  ένα  έτος  εμπειρία, 
κατά  την  τελευταία  τριετία  (2014-2016),  ως  υπεύθυνο  της  ρύθμισης, 
υποστήριξης  της  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Δύο  (2)  αδειούχους  συντηρητές  Ηλεκτροτεχνίτες  Γ΄  ειδικότητας,  με 
τουλάχιστον  ένα  έτος  εμπειρία,  κατά  την  τελευταία  τριετία  (2014-2016), 
στην επισκευή, συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, λυμάτων.
- Έναν (1) αδειούχο Τεχνίτη Υδραυλικό, με τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία, 
κατά  την  τελευταία  τριετία  (2014-2016),  στην  επισκευή,  συντήρηση 
αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, λυμάτων.

γ)  να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω κατάλληλο εξοπλισμό και οχήματα για 
την μεταφορά και την τοποθέτηση των αντλιών των αντλιοστασίων:
 -  Ένα  (1)  γερανοφόρο  φορτηγό  αυτοκίνητο. 
-  Δυο  (2)  ημιφορτηγά  αυτοκίνητα. 
- Μηχανουργείο με βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης 
οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  τα  παρακάτω  πρότυπα  ποιότητας  και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2008, 
του διαγωνιζόμενου,  με  αναφορά στο  πεδίο  εφαρμογής,  την  εμπορία,  την 
εγκατάσταση,  την  συντήρηση,  την  επισκευή  και  την  λειτουργία 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.
β) Σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης,  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο   ISO 
14001 : 2004, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής, την 
εμπορία, την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.
γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το 
Πρότυπο  OHSAS 18001 : 2007, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο πεδίο 
εφαρμογής, την εμπορία, την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή και 
την λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.
- Τα παραπάνω πρότυπα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. Ο φορέας πιστοποίησης εφαρμογής των παραπάνω ζητούμενων 
προτύπων ISO, ανεξαρτήτως της έδρας του, θα πρέπει να είναι 
διαπιστευμένος και στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδας (Ε.ΣΥ.Δ.)

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 



με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 
αφορά  τα  κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς 
και  αυτοί  στους  οποίους  στηρίζονται  είναι  από  κοινού  υπεύθυνοι  για  την 
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να 
στηρίζονται  στις  ικανότητες  των  συμμετεχόντων  στην  ένωση  ή  άλλων 
φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-
11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το 
οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν. 
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου  του  Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το 
ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 5, του ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους και τα 
παρακάτω :
β) Για  την  απόδειξη  της  καταλληλόλητας  άσκησης  επαγγελματικής 
δραστηριότητας,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  υποβάλουν  τα  αναφερόμενα 
πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.4.
γ) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου  2.2.5.α  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλουν  τους  ανάλογους 
ισολογισμούς, εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση 
να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την 
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οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο 
κατάλληλο έγγραφο, π.χ. βεβαίωση ορκωτών λογιστών.
Για την παράγραφο 2.2.5.β, οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν βεβαιώσεις  - 
πιστοποιητικά των φορέων στους οποίους προμηθεύθηκε και εγκαταστάθηκε ο 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.   
δ)  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλουν: 
δ1) βεβαιώσεις  των  φορέων  στους  οποίους  έγιναν  οι  προμήθειες 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  ή  συμφωνητικά  με  τους 
φορείς  (Δημόσιο  ή  Δήμοι  ή  ΔΕΥΑ),  στους  οποίους  έγιναν  οι  προμήθειες 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  και  τα  αντίστοιχα 
τιμολόγια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.α).  
δ2) την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη προς την υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (επιθεώρηση 
εργασίας), με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, κατάσταση 
προσωπικού για την απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.β) και  πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
του φορέα ιδιοκτήτη, όπου έγιναν οι προμήθειες, (Δημόσιο ή Δήμοι ή ΔΕΥΑ), 
ώστε να πιστοποιείται η απαιτούμενη από την παράγραφο 2.2.6.β) εμπειρία. 
δ3) για τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.γ),  την άδεια κυκλοφορίας κάθε 
οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.γ), από όπου θα 
φαίνεται  και  η ιδιότητα κάθε οχήματος,  καθώς και  την άδεια του χειριστή 
μηχανημάτων  για  τον  γερανό,  (ομάδα  Α΄  ή  Β’,  2η ή  8η ειδικότητα,  ΠΔ 
113/2012), για δε το μηχανουργείο περιγραφή των εγκαταστάσεων και πίνακα 
του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης για  την συντήρηση και  επισκευή 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.
ε)  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης 
ποιότητας,  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης και  πρότυπα  διαχείρισης 
υγείας  &  ασφάλειας  στην  εργασία,  της  παραγράφου  2.2.7,  οι  οικονομικοί 
φορείς πρέπει να υποβάλουν: 
ε1) Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 9001 : 2008, του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, με 
αναφορά  στο  πεδίο  εφαρμογής,  την  εμπορία,  την  εγκατάσταση,  την 
συντήρηση,  την  επισκευή  και  την  λειτουργία  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού αντλιοστασίων.
ε2)  Πιστοποιητικό  εφαρμογής  Συστήματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης, 
σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 14001:2004, του διαγωνιζόμενου οικονομικού 
φορέα, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής, την  εμπορία, την εγκατάσταση, 
την  συντήρηση,  την  επισκευή  και  την  λειτουργία  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού αντλιοστασίων.
ε3)  Πιστοποιητικό  εφαρμογής  Συστήματος  Διαχείρισης  Υγείας  &  Ασφάλειας 
στην  Εργασία,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  OHSAS 18001  :  2007,  του 
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής, την 
εμπορία, την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.
- Τα παραπάνω πρότυπα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. Ο φορέας πιστοποίησης εφαρμογής των παραπάνω ζητούμενων 



προτύπων ISO, ανεξαρτήτως της έδρας του, θα πρέπει να είναι 
διαπιστευμένος και στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδας (Ε.ΣΥ.Δ.)
στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλει τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, αντίστοιχα ΦΕΚ ή 
πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, για συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
ζ) Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 
υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
η) Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις 
ικανότητες  άλλων  φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8,  για  να 
αποδείξει  ότι  θα  έχει  στη διάθεσή του τους  αναγκαίους  πόρους,  υποβάλει 
ιδιωτικό  συμφωνητικό,  με  τον  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου  θα 
στηριχθεί.

2.2.9.2Αποδεικτικά μέσα
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, οι οικονομικοί 
φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά για  την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3:
Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών 
στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό 
2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 
2.2.8).
Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες 
απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 



συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της 
παραγράφου  2.2.3  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόμενους.  



β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη 
δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα 
πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις  λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος 
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016.
Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 
υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις 
ικανότητες  άλλων  φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8  για  την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με 
συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη  οικονομική  προσφορά,  βάση  της  βέλτιστης  σχέσης 
ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τον τύπο της παραγράφου 2.3.2. 

Πίνακας Βαθμολογίας Κριτηρίων 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ



Κ1 Πληρότητα  τεχνικής 
προσφοράς  (τεχνική 
περιγραφή και τεχνικά έντυπα 
για  το  σύνολο  των  υλικών  – 
μηχανημάτων,  εκτός  των 
ανταλλακτικών)

25%

Κ2 Συμφωνία  των 
προσφερόμενων  υλικών  – 
μηχανημάτων,  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης

25%

Κ3 Ποιότητα,  αποδοτικότητα  και 
λειτουργικό  κόστος  των 
μηχανημάτων

20%

Κ4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 5%
Κ5 Στοιχεία  υποστήριξης 

(παρεχόμενο  service,  ύπαρξη 
εγκαταστάσεων, προσωπικό)

10%

Κ6 Εμπειρία προμηθευτή 10%
Κ7 Χρόνος  ανταπόκρισης  για 

παράδοση υλικών
5%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς 
στην  περίπτωση  που  ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 
βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο : 
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  είναι  εκείνη  που 
παρουσιάζει  τον  μικρότερο  λόγο  της  προσφερθείσας  τιμής  προς  την 
βαθμολογία  της  (ήτοι  αυτή στην  οποία  το  Λ είναι  ο  μικρότερος  αριθμός), 
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = Προσφερθείσα τιμή



Τελική  βαθμολογία  τεχνικής 
προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στη 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του 
άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με 
συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση  Κ. 
Καραμανλή 38, ΤΚ 60300, Αιγίνιο, Πιερίας). Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως.

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για  την  προμήθεια:  «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
(CPV: 42130000-9)»
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής 
προσφοράς  στο  διαγωνισμό,  η  οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  τον  οποίο 
αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), 
δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα 



στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  fax,  e-
mail). 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α)  ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά 
συσκευάζονται  χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  τις  ίδιες 
ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4.   Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με 
οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του 
άρθρου 1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού  σημειώνει  στο  πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή 
ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη  η  συστημένη  επιστολή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως 
μη κανονικές..
2.4.2.6.  Τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής   υπογράφονται  και  μονογράφονται 
ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο  2.2.9.1.  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι),
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, 
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.



β) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.1 β έως 
και η, της παρούσης διακήρυξης 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την Διακήρυξη 
και  τα  υπόλοιπα  τεύχη  δημοπράτησης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 
τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η 
καταλληλόλητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των 
Τευχών Δημοπράτησης. 

2.4.5 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς των Τευχών Δημοπράτησης, χωρίς την παραμικρή τροποποίηση 
και συντάσσεται όπως ορίζεται κατωτέρω: 
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,  για  την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και  με  τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή 
σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς 
φορείς  για  διάστημα  τριακοσίων (300) ημερολογιακών  ημερών  από  την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο 
ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ.  1  α  του ν.  4412/2016 και  την παράγραφο 2.2.2.  της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα της  διαδικασίας  ανάθεσης ματαιώνονται, 
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 



οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους, 
εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου 
παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η 
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και  τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  2.4.4 
(Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής  προσφοράς),  2.4.5.  (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών),  2.4.6.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και 
αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση 
ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την 
συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης 
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει  υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 
του  ν.  4412/2016)  και  στην  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με 
κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που 
συμμετέχουν  είτε  αυτοτελώς  είτε  ως  μέλη  ενώσεων.  ζ)  η  οποία  είναι  υπό 
αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α)  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την 
καταληκτική  ημερομηνία  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  σε  δημόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί  και  μετά  την  ώρα λήξης,  αν η υποβολή,  που έχει  εμπρόθεσμα 
αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω του  πλήθους  των  προσελθόντων 
ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται 
επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με 
το  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν 
υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής  και  η  σχετική  καταχώρηση  στο  φάκελο  μονογράφεται  από  τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 
εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης.
β)  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης  των προσφορών την ημερομηνία  και  ώρα που ορίζεται  στο 
άρθρο  1.5.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των 
στοιχείων  που  υπoβλήθηκαν  από  αυτούς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  του 
Ν.4412/2016.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο της  τεχνικής  ή  οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 
δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη  του  οργάνου.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν 
αποσφραγίζονται,  αλλά μονογράφονται και  σφραγίζονται  από το παραπάνω 



όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται  από  το  ίδιο  όργανο  και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της 
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους 
λόγους αποκλεισμού τους. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
των  προσφορών, αποσφραγίζονται  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα 
ορισθεί  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  θα  ανακοινωθεί  στους 
συμμετέχοντες  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών,  η  οποία 
καταχωρείται  σε  σχετικό  πρακτικό,  μαζί  με  τους  λόγους  απόρριψης  όσων 
προσφορών  κρίνονται  απορριπτέες.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν 
αποδεκτές  κατά τα  προηγούμενα  ως άνω στάδια  α'  και  β'  οι  φάκελοι  της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η  κατά  τα  ανωτέρω  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών 
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα 
με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά ανώτατο όριο  δέκα (10)  ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών οι οποίες έχουν 
ίδιο λόγο Λ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.2 της παρούσης, η 
ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη  βαθμολογία  τεχνικής 
προσφοράς. 
Αν οι  ισοδύναμες προσφορές έχουν  την ίδια τιμή και  την ίδια  βαθμολογία  
τεχνικής  προσφοράς,  η αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  την 
κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση 
(«προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15) 
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,  τα  δικαιολογητικά,  που 
καθορίζονται  στο  άρθρο  2.2.9.2  της  παρούσας.  Τα  δικαιολογητικά 



προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα 
προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και  εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  2.2.8  (κριτήρια  ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
για  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε 
δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη  πρακτικού  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του 
φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  εκτός  από τον  προσωρινό 



ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο,  επί  αποδείξει.  Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 3.4 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι 
πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα 
αρχή  αποφασίζει  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας 
Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή δύναται  να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει  μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της  ή να αποφασίσει  την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή 
να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής έναντι  του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Στην  περίπτωση  χορήγησης  προκαταβολής,  μεγαλύτερου  ύψους  από  αυτό 
που  καλύπτεται  με  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  προσκομίζεται  από  τον 
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης και  του ποσού της  καταβαλλομένης 
προκαταβολής.  Η  προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να 
χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.  της  παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο 
σύνολό τους  ή  αποδεσμεύονται  τμηματικά,  κατά  το  ποσό  που  αναλογεί 
στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών  που  παραλήφθηκε 
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου 
της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου, 



που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 
των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις 
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο 
κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση, 
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε 
περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
από νέο υπεργολάβο τον οποίο  θα γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και 
με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία  σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με  τους  όρους και  τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου



4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι 
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται  στην παράγραφο 2.2.3.1 και,  ως εκ 
τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  σύναψης  της 
σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση του  Δικαστηρίου  της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο 
: 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των 
νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε  ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 
σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής 
σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται 
(άρθρο  350  παρ.3  του  Ν.4412/2016,  ΚΥΑ  1191/14.03.2017  -  ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β').) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εφόσον  δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α)  το  υλικό  δεν  φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  με  ευθύνη  του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας



Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση, 
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από 
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
τη  σύμβαση  ανάδοχο  είτε  από  ποσόν  που  δικαιούται  να  λάβει  είτε  με 
κατάθεση  του  ποσού  από  τον  ίδιο  είτε  με  κατάπτωση  της  εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 
της  προκαταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι 
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 
[η  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  η  χορήγηση 
προκαταβολής].
Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν. 
4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού  χρόνου  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των 
εκπρόθεσμα  παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που 
παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  που 
παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για 
φόρτωση-  παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από το προβλεπόμενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 
συμβατικού  χρόνου,  μέχρι  την  προσκόμιση  του  συμβατικού  υλικού,  με  το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η 
περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  η  χορήγηση 
προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση  από  το  ποσό  πληρωμής  του  αναδόχου  ή,  σε  περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει 
το απαιτούμενο ποσό.
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.



5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του 
κυρώσεις, δυνάμει  των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη 
συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία 
τριάντα  (30)  ημερών από την ημερομηνία  που έλαβε  γνώση της  σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.



6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά στις  εγκαταστάσεις  του 
Δήμου σταδιακά εντός δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο 
και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016.
6.1.2.  Εάν λήξει  ο συμβατικός χρόνος παράδοσης,  χωρίς  να υποβληθεί  εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα.
Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 
της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες,  που  συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδ.  β  του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί 
και  ο  ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  τον/τους 
ακόλουθο/ους τρόπο/ους: Μακροσκοπικός έλεγχος – πρακτική δοκιμασία..
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει 
πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –  οριστικό-  παραλαβής  του  υλικού  με 
παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  με  έκπτωση  επί  της 
συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η 
πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου 208  του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων  που   διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες 



επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, 
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 
Εντός δέκα ημερών από την παράδοση τους. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το 
θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό 
προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε  με  την απόφαση αυτή η αποθήκη του 
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την 
πληρωμή  του  αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την 
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και  το άρθρο 208 του ν.  4412/2016 και  συντάσσει  τα 
σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής 
εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των 
προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών 
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν υφίστανται.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται 
αντικατάστασή  της  με  άλλη,  που  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  ανάδοχος 
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 



προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν υφίστανται

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 
καλή λειτουργία  του αντικειμένου της  προμήθειας  Επίσης,  οφείλει  κατά το 
χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη 
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
που  περιγράφεται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στα  λοιπά  τεύχη  της 
σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου  η  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  προβαίνει  στον 
απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα  προβλεπόμενα 
στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου 
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  την  λήξη  του  προβλεπόμενου  χρόνου  της 
εγγυημένης  λειτουργίας  η  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 
Δεν  προβλέπεται  αναπροσαρμογή  των  τιμών  της  συμβατικής  αξίας  των 
υλικών.

              Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 123/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
            Ευάγγελος Λαγδάρης             Αιγίνιο  31–10– 2017        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  21/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  124/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία   με τίτλο : « Εργασίες με 
μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού » για το έτος 2018.
      



Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα 
Οκτωβρίου   2017   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
13103/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4. 
5. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος

6.
7.

  

Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
                                                     ΚΑΝΕΝΑΣ
          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .
          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενη το 15 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της  Ο. Ε. τον Κ.Α. 30.6262.07 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018     με τίτλο : « Εργασίες με μηχανήματα στο Δήμο Πύδνας 
Κολινδρού » στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική  πίστωση 74.400,00  € και 
μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 θα εκδοθεί η απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .
   Για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω  προμήθειας  οι  υπηρεσίες  του   Δήμου 
συνέταξαν και θεώρησαν την αριθ.  15/2017   μελέτη  συνολικού πρ/σμού 
60.000,00  € πλέον τον αναλογούντα Φ.Π.Α. .
   Η εργασία θα εκτελεστεί με συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό .
     Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε  εξαιρετικά  επείγουσες 
περιπτώσεις,  ε)  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος, 
καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει 



όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς 
επιστήμονες, […]»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  116  του  Ν.4412/2016:  «1.Για  δημόσιες 
συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν 
εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες 
της απευθείας ανάθεσης και  του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 
άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 
εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί 
να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του 
καθ’  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού.  2.Στις  διαδικασίες  σύναψης  Δημοσίων 
συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  του  Ν.4412/2016:  «1.Προσφυγή  στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία 
της  σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  εξήντα  χιλιάδων 
(60.000)  ευρώ,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ.  2.Για  τη  διενέργεια 
συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  απλοποιημένη 
προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί 
επιπλέον  και  συγκεκριμένους  οικονομικούς  φορείς,  τρεις  (3)  τουλάχιστον 
εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των 
οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  εγγράφως.  Η  υποβολή  μόνο  μίας 
προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου 
των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την  κρίση  της  επιτροπής.  5.Οι  λεπτομέρειες  διενέργειας  του  συνοπτικού 
διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
   Σύμφωνα  με  το  άρθρο  54  παρ.7  του  Ν.4412/2016:  «Οι  τεχνικές 
προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  209  παρ.9  του  Ν.3463/2006,  όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από 
την  περίπτ.  38 της  παρ.  1  του  άρθρου  377 του  Ν.  4412/2016:  «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».
   Στο  Δήμο μας  υπάρχει  ανάγκη για  εκτέλεση της  εργασίας   με  τίτλο  : 
«Εργασίες με μηχανήματα στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού» 
  Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω 
εργασίας  ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00  ευρώ πλέον του αναλογούντα 



του ΦΠΑ , ενώ η διάρκεια της θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31/12/2018 .

    Για τη συγκεκριμένη εργασία θα εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
από το Δήμο μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018  .
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 
117
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει 
- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
- την αριθ. 15/2017 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου 
- την  εξειδικευμένη   πίστωση 74.400,00  ευρώ για   την   εργασία   με   τίτλο  

: « Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού » η οποία έχει 
προβλεφθεί στον  προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου 

- την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
2. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της εργασίας  με τίτλο : « Εργασίες  με   μηχανήματα Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
οικονομική προσφορά  αποκλειστικά βάση της τιμής .

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας όπως αυτές περιγράφονται 
στην  αριθ.  15/2017  μελέτη  του  Δήμου  συνολικού  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του  αναλογούντα Φ.Π.Α.   ως έχει και 
η εισήγηση της παρούσης απόφασης.

3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 
και 117 του ν. 4412/2016 .

4.  Για  τη  συγκεκριμένη  εργασία  θα  εκδοθεί  η  σχετική   απόφαση  ανάληψης 
υποχρέωσης του Δήμου μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 .

5.  Η  σχετική  δαπάνη  θα  ψηφισθεί  με  άλλη  απόφαση  της  Ο.Ε.  ύστερα  από  την 
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου .

6. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού  για 
την  εργασία  με    τίτλο  :  «Εργασίες   με    μηχανήματα  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού » ως εξής : 

ΆΡΘΡΟ 1
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα 
Τρίτη µε ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 π.µ. και 
λήξης  την  10:00  ενώπιον  της  επιτροπής  του  διαγωνισµού  στο  δηµοτικό 
κατάστηµα Αιγινίου (ισόγειο). 
2.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  επιτροπής  διαγωνισµού  στον 
προαναφερόµενο τόπο κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
3.  Οι  προσφορές  µπορεί  να  κατατεθούν  και  ταχυδρομικά  ή  και  µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε πρωτόκολλο παραλαβής µέχρι την 28/11/2017 
και ώρα 09:30 π.μ. (ημερομηνία και ώρα γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου) 
στην έδρα του ∆ήµου (Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ. 603 00, Αιγίνιο).
4.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στο  ∆ήµο  πριν  από  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισµού  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  επιτροπή 



διαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία.
5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού  η  
συμμετέχουσες στο διαγωνισµό επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται  
µε φυσική παρουσία νόµιµου εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό  
είτε  κατέθεσαν  το  φάκελο  προσφοράς  στα  γραφεία  του  Δήµου  πριν  τη  
διενέργεια  του  διαγωνισµού  είτε  όχι.  Σε  περίπτωση  µη  φυσικής  
εκπροσώπησης δεν θα ανοίγεται ο φάκελος συμμετοχής και θα αποκλείεται  
από  τη  συνέχεια  του  διαγωνισµού  η  επιχείρηση  ανεξάρτητα  αν  κατέθεσε  
εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής.

ΆΡΘΡΟ 2
Τεύχη  δηµοπράτησης

Τα  τεύχη  δημοπράτησης  τα  οποία  αποτελούν  τα  συμβατικά  στοιχεία  της 
παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) ο προϋπολογισμός,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική έκθεση
και είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pydnaskolindrou.gr 
=> Προκηρύξεις)

ΆΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισµός – Χρηματοδότηση- Αντικείμενο εργασίας

1. Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.000,00 
ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24% , ποσού 14.400,00€ και συνολικά ποσό 74.400,00 
ευρώ.
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2018 και θα χρηματοδοτηθεί συνολικά ή δαπάνη από ΣΑΤΑ, ίδιους πόρους και 
έκτακτα έσοδα.
3.Η εργασία αφορά τα μηχανήματα µε το χειριστή τους (Στην τιµή μονάδος 
περιλαμβάνεται και ο χειριστής)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙ∆ΟΥΣ

Μονάδα
µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή/ώρα* ∆απάνη

1.
Εκσκαφέας 
ερπυστριοφό hrs 300,00 50,00 15.000,00

2.
Εκσκαφέας 
ελαστιχοφόρ hrs 25,00 40,00 1.000,00



3.
Φορτωτής 
ελαστιχοφόρ hrs 80,00 50,00 4.000,00

4. Ισοπεδωτής 
(grader) 

hrs 1.000,00 40,00 40.000,00
Άθροισμα 60.000,00
ΦΠΑ 24% 14.400,00
Σύνολο 74.400,00

* Σηµειώνεται ότι η τιµή αφορά οποιαδήποτε  µεταφορά εντός των ορίων 
του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού

ΆΡΘΡΟ 4
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- ∆ηµοσιότητα-∆απάνες 

δηµοσίευσης

1.  Οι  ενδιαφερόμενοι  µπορούν  να  παραλαμβάνουν  τη  διακήρυξη  και  τη 
µελέτη  από το  γραφείο  προμηθειών του ∆ήµου Πύδνας  -  Κολινδρού που 
βρίσκεται στο Αιγίνιο Πιερίας, τηλ.2353-350123, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ. Δούρος Κ. - Πάτσιας Δ.
Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  φέρει 
κωδικό ΑΔΑΜ.
Περιληπτική διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πιερίας 
και  αναρτάται  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  και  στην  ιστοσελίδα  του 
(www.pydnaskolindrou.gr).
3.  Εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  ζητήσουν  εκπρόθεσμα,  εγγράφως, 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται 
τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ημερομηνία, που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 5
∆εκτοί στο διαγωνισµό

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
που  ασχολούνται  µε  χωματουργικές  εργασίες  ή  µε  τη  μίσθωση  
μηχανημάτων έργου ή µε οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο εργασιών  
σχετικό µε το αντικείμενο του διαγωνισµού

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία.
γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει  ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
πλήρως  ενήµερος  της  διακήρυξης  και  αποδέχεται  όλους  τους  όρους 



ανεπιφύλακτα,  πλην  αυτών  που  ρητά  δηλώνει  ότι  δεν  αποδέχεται.  Η 
επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να 
µην  αποδεχθεί  την  προσφορά  παρόχου,  του  οποίου  οι  αντιρρήσεις 
επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.

4. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι 
αυτός  είχε  και  έλαβε  υπόψη κατά  τη  σύνταξη  της  προσφοράς  του,  τις 
γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της 
αντίστοιχης µελέτης

Α  Ρ  Θ      Ρ  Ο         6  
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισµό

6.1.  Αυτά ακολουθώντας – για διευκόλυνση της υπηρεσίας – τη 
σειρά  µε  την  οποία  αναγράφονται  παρακάτω,  επί  ποινή 
αποκλεισµού,  κατατίθενται  µαζί  µε  τον  υπόλοιπο  φάκελο 
προσφοράς και είναι τα εξής:

1. Η κατά το Άρθρο 18 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.  1599/1986 (Α΄75) 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη. Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του  Δήμου  (www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις).  Ο  οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016 , υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έχει 
λάβει  γνώση  όλων  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών 
προδιαγραφών και  ότι  τους  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  ή  θα 
αναφέρονται  ρητά  τα  σηµεία  εκείνα  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών 
προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν
4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έλαβε 
γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  και  ότι  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  την 
ανάθεση  για την οποία θα ορισθεί ως ανάδοχος σύµφωνα µε την παρούσα.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει  στο 
έντυπο  της  οικονοµικής  (τιµολόγιο)  προσφοράς  τις  ζητούµενες  από  το 
τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές  ειδών και ποσότητες.
6. Σε περίπτωση που η προσφορά του συµµετέχοντα περιλαµβάνει και µη 
ιδιόκτητα µηχανήµατα  έργου πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση 
του  ιδιοκτήτη  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  θα  εκµισθώσουν  στον 
συµµετέχοντα  στο  διαγωνισµό  σε  περίπτωση  που  αυτός  ανακηρυχθεί 
µειοδότης   συγκεκριμένα  µηχάνηµατα  έργου  ή  φορτηγά  όχηµατα,  θα 
αναγράφεται  στην Υ.∆.  ο  αριθµός  κυκλοφορίας   και  θα  παρέχεται  στον 
συµµετέχοντα το δικαίωµα της υπεκµίσθωσης από τον δυνητικό εκµισθωτή. 



Ακόµη θα προσκοµίζεται επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
σε ισχύ (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειµένου για ατοµική επιχείρηση)  του δυνητικού 
εκµισθωτή.

6.2. Σε  ότι  αφορά  στην  εκπροσώπηση   των  συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  απαιτούνται  τα 
παρακάτω:

Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά 
για λογαριασµό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή 
αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος 
της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή µε 
ταυτόχρονη προσκόµιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται 
και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου στην οποία να 
αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και ότι αυτό είναι σε 
ισχύ.

Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 
εταιρίες ή οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται 
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για 
την νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της   νόµιµης εξουσιοδότησης πρέπει 
να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης 
(Φ.Ε.Κ.  για τις  Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι 
σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα 
προσκοµίζεται και έγγραφη  εξουσιοδότηση 
θεωρηµένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  εκπροσωπούµενου  από 
οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.

Εάν οι πάροχοι είναι ατοµικές επιχειρήσεις, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
την  επίδειξη  της  ταυτότητας  τους.  Σε  περίπτωση  εκπροσώπησης 
υποβάλλεται  µαζί  µε  την  προσφορά  συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή 
έγγραφη  εξουσιοδότηση,  θεωρηµένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα 
τους.

Σε  περίπτωση  εκπροσώπησης  ένωσης  παρόχων  κατατίθεται 
συµβολαιογραφική πράξη περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς 
την ηµέρα του διαγωνισµού.

6.3. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης μετά την ανάδειξη του 
προσωρινού μειοδότη (φάση κατακύρωσης):

α  . Οι     Έ  λ      λην  ες         π  ο  λ  ίτε  ς      :  



1.  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  για  ατοµικές  επιχειρήσεις  ,  έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν 
ή όχι καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.
2.  Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  ,  έκδοσης 
τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή 
όχι υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει αν είναι ενήµεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλους  τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση και (β) 
ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε  περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ’  αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση έναρξης 
επιτηδεύµατος .

β      .     Οι         Α  λλ  ο  δ      α  πο  ί      :  
1.Απόσπασµα  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναµου  εγγράφου  αρµόδιας 
διοικητικής  ή  δικαστικής  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο προκύπτει αν έχουν ή 
όχι  καταδικαστεί  για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.
2.Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  αν 
συντρέχουν  ή  όχι  οι  περιπτώσεις  (2)  και  (3)  του  εδαφίου  α.,  της 
παραγράφου αυτής.
3.Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους.

γ  .     Τα         ν  ο  µι      κά         πρ      όσ  ω  π      α         ηµ      ε  δα  π      ά         ή         α  λλ  ο  δ      α  π      ά  :  
Όλα  τα  παραπάνω   δικαιολογητικά  των  εδαφίων  α  και  β  και 
επιπλέον πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , 
έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου από οποίο να προκύπτει 
αν  τελούν  ή  όχι  υπό  εκκαθάριση   ή   υπό  διαδικασία  έκδοσης 
απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,  και  εκτός  του 
αποσπάσµατος  ποινικού µητρώου ή  του ισοδύναµου προς  τούτο 
εγγράφου.

δ  .     Σ  υ  ν      ε  τ      α  ι      ρ  ι      σµ  οί  :  



1.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να 
προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α της 
παραγράφου αυτής.

ε  .     Οι ε  νώ  σε  ι      ς         πρ      ο  μ      ηθευ  τ  ώ  ν         π      ου         υ  π      ο  βάλλ  ο  υ      ν     κο  ι      ν      ή         π      ρ      ο  σ  φ      ο  ρ      ά  :  
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση.
2.Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται  από  µικροµεσαίες  µεταποιητικές  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)  ή 
παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισµούς  στις  οποίες  µετέχουν  και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου µεγέθους 
είτε  µε  µη  µεταποιητική  δραστηριότητα  και  εφόσον  οι  εργασίες  που  θα 
εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί  να υποβληθεί  και  µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά 
τους  υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό,  που εκδίδεται  ή 
θεωρείται  από  τον  ΕΟΜΜΕΧ,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους 
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της ΤτΕ.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα 
ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  µπορούν  να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο 
ένορκη  δήλωση,  αυτή  µπορεί  να  αντικατασταθεί  µε  υπεύθυνη  δήλωση 
βεβαιουµένου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από  αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. Σηµειώνεται ότι:
(α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που 
αναφέρονται  παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε  αντίστοιχη της 
χώρας που έχουν την έδρα τους. β) όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται επί 
ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές 
επιχειρήσεις  θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες  αρµόδιες 
αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη µετάφραση 
στα Ελληνικά.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισµό για 
όλους  τους  συμμετέχοντες  κατατίθενται  πρωτότυπα  ή  ακριβή 
αντίγραφα

ΆΡΘΡΟ 7
Φάκελος προσφοράς

7.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο  καλά  σφραγισµένο  (κυρίως  φάκελος),  όπου  έξω  απ'  αυτόν  θα 
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ακόλουθα:



α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΎΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΎ»
β. Αριθµός της διακήρυξης.
γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  κατά  περίπτωση 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που 
αυτά  ζητούνται  και  κατάλληλα  δεµένα  σε  τόµο  ή  ντοσιέ,  ώστε  να  µην 
υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής.

7.2.  Τα  τεχνικά  στοιχεία  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισµένο 
υποφάκελο,  µέσα  στον  κυρίως  φάκελο  µε  την  ένδειξη  "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να 
προσκοµίσουν  οποιοδήποτε  επίσηµο  έγγραφο  αρµόδιας  αρχής  ή 
κατασκευαστή ή επίσηµου αντιπροσώπου κατασκευαστή, από το οποίο να 
προκύπτουν  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  υπό  µίσθωση  αντικειµένου. 
Οποία  τεχνική  προσφορά δεν  συνοδεύεται  από τα  παραπάνω στοιχεία  ή 
συνοδεύεται  από  αυτά  µε  ασαφείς  ή  ελλιπείς  περιγραφές  µπορεί  να 
απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες.
Στο  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισµού να εµπεριέχονται: 
1.Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση µηχανήµατος έργου 
2.Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ
3.  Άδεια  χειριστών  ή  χειριστή  µηχανήµατος  έργου  για  το  αντίστοιχο 
µηχάνηµα έργου και αντίστοιχο δίπλωµα οδήγησης για τα οχήµατα.
Ακόµη στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα εµπεριέχεται έγγραφο στο 
οποίο  θα  δηλώνονται  οι  αριθµοί  κυκλοφορίας  των  προς  µίσθωση 
αντικειµένων και  θα σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από τη συµµετέχουσα 
επιχείρηση.

7.3.  Τα  οικονοµικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
Επί  ποινή  αποκλεισµού  οι  οικονοµικές  προσφορές  θα  είναι 
συνταγµένες στο έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

7.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.

7.5.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους 
διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους..

7.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη  από  τον  προσφέροντα,  η  δε  Επιτροπή  ∆ιενέργειας  του 
διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει  τις προσφορές και κατά τον 



έλεγχο καθαρογράφει  την τυχόν διόρθωση και  µονογράφει  και  σφραγίζει 
αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.

7.7.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους 
διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους.

7.8.  Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα 
όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης,  εκτός  εάν  κατά  περίπτωση  στην 
προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  τα  σηµεία  εκείνα  τα  οποία  τυχόν  δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση 
της  προσφοράς δεν γίνεται  αποδεκτή αλλά απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς.  ∆ιευκρινήσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  µόνο  όταν 
ζητούνται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε  ενώπιον της,  είτε  ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 8
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών –

Ισχύς Προσφορών

Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για µέρος των προς 
µίσθωση αντικειµένων. 
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών εκ µέρους ενός 
διαγωνιζοµένου, η Ε.∆.∆. παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει 
στην ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε κλήρωση.
Οι  προσφορές  ισχύουν  µε  ποινή  αποκλεισµού  χωρίς  καµία  αλλαγή, 
ανεξάρτητα  από οποιαδήποτε  αλλαγή της  ισοτιµίας  του  ευρώ προς  ξένα 
νοµίσµατα,  Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για 
διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος  µικρότερο των τριών (3) µηνών,  θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση 
προς  τους  διαγωνιζόµενους  να  παρατείνει  πριν  από  τη  λήξη  της,  την 
προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν 
δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου 
παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  µαταιώνεται  το  αποτέλεσµα  του 
διαγωνισµού,  εκτός  εάν  συµφωνεί  και  ο  µειοδότης  για  τη  συνέχιση  του 



διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς 
του.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, 
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους, 
εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου 
παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η 
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΆΡΘΡΟ 9
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα 
στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. 
Οποιαδήποτε  ασάφεια  θα  ερµηνεύεται  εις  βάρος  του  προσφέροντος. 
Ξενόγλωσσα  έγγραφα  θα  είναι  µεταφρασµένα  και  επικυρωµένα  επίσηµα, 
εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 10
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α)  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την 
καταληκτική  ημερομηνία  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  σε  δημόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί 
να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με 
το  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν 
υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  8  της  παρούσας  (σημειώνεται  ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και  η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται  από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, 



κατ’  εντολή  του  Προέδρου  της  και  παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να 
τηρηθεί  η  υπόλοιπη  διαδικασία  του  διαγωνισμού.  Η  υποβολή  μόνο  μίας 
προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β)  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο  1.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των 
προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι 
οποίοι  λαμβάνουν  γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία  και 
των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής 
προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί 
όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και 
τους λόγους αποκλεισμού τους. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορισθεί  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  θα  ανακοινωθεί  στους 
συμμετέχοντες  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών,  η  οποία 
καταχωρείται  σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 
προσφορών  κρίνονται  απορριπτέες.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η  κατά  τα  ανωτέρω  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών και  των οικονομικών προσφορών 
μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια  συνεδρίαση,  κατά  την  κρίση  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους  προσφέροντες.  Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε)  Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια 
ακριβώς  τιμή  (ισότιμες),  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό) 



ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν 
ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις 
ισότιμες προσφορές.

3. Υπογραφή σύμβασης
Ο µειοδότης µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 
καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήµου, σε χρόνο όχι µικρότερο των 
πέντε (5) ηµερών και ούτε
µεγαλύτερο  των  δέκα  (10)  ηµερών,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύµβασης.  Εάν  δεν  προσέλθει  µέσα  σ'  αυτές  τις  προθεσµίες  για  την 
υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η  σύµβαση  τίθεται  σε  ισχύ  µε  την  υπογραφή  του  συµφωνητικού,  που 
πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου.

ΑΡΘΡΟ 11
Ανακήρυξη µειοδότη

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή 
ανά ώρα εργασίας σε σχέση µε στις τιµές της µελέτης. Εάν περισσότεροι του 
ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
2.  Παρέχεται  η  δυνατότητα  κατακύρωσης  του  διαγωνισµού  σε 
διαφορετικούς παρόχους ανά περιγραφή αντικειµένου µίσθωσης.
3.  Εναλλακτικές  προσφορές  από τον  ίδιο  διαγωνιζόµενο δεν  θα  γίνονται 
αποδεκτές.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  µε  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
5.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρµογής  τιµής,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές 
(απόκλιση µεγαλύτερη του 50% από τις τιµές της µελέτης), οι προσφορές 
θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. 
Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 
εγγράφως  οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις  σχετικά  µε  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, τις οποίες καλείται να επαληθεύσει 
πριν την απόρριψη της προσφοράς.
7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή 
πρέπει  να  είναι  καθαρογραµµένη  από  τον  προσφέροντα.  Η  επιτροπή 
διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει  τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο  καθαρογράφει  τις  τυχόν  διορθώσεις,  µονογράφει  και  σφραγίζει 
αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού.

ΆΡΘΡΟ 12



Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εµπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού  χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους 
συνδιαγωνιζόµενους  θα  έθιγε  τα  έννοµα  συµφέροντά  του,  τότε  ο 
προσφέρων  οφείλει  να  σηµειώνει  σ΄  αυτά  την  ένδειξη  «πληροφορίες 
εµπιστευτικού  χαρακτήρα».  Στην  αντίθετη  περίπτωση  θα  µπορούν  να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια 
της  πληροφορίας  εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 
του ενδιαφερόµενου.
                          

ΆΡΘΡΟ 13
Εξαγωγικές επιδοτήσεις - Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του 
κόστους  (τιµή  dumping)  ή  ότι  ο  προσφέρων  πάροχος  είναι  αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται.
2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138  και  182  της  ∆ιεθνούς  Σύµβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή 
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

ΆΡΘΡΟ 14
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού

1.  Η  επιτροπή  διαγωνισµού  µε  γνωµοδότησή  της  προς  την  Οικονοµική 
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:
α.  Την  κατακύρωση  του  αποτελέσµατος  σε  ένα   ή  περισσότερους 
συµµετέχοντες
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι 
προσφορές  ή  εφόσον  δεν  προκύψει  µειοδότης  για  τους  εκσκαφείς 
ερπυστριοφόρους κατ ελάχιστο 150 ΗΡ και επανάληψη µε ίδιους ή νέους 
όρους.
2.  Επίσης,  η  τελική  απόφαση λαµβάνεται  από την  Οικονοµική  Επιτροπή, 
όταν η επιτροπή διαγωνισµού γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση 
της  σύµβασης,  β.  τη  συνέχιση  του  διαγωνισµού  µε  την  υποβολή  νέων 
προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ.  την  τελική  µαταίωση  του  διαγωνισµού  και  επανάληψή  του  µε  νέους 
όρους.

ΆΡΘΡΟ 15
Συνέχιση του διαγωνισµού

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής  διαγωνισµού  µπορεί  ο  διαγωνισµός  να  συνεχιστεί  µε  υποβολή 
νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 



όρων και  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  µε  την  προϋπόθεση  όµως  ότι  ο 
αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά 
του.

ΑΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Για  την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα 
αρχή  αποφασίζει  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας 
Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται  με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

ΆΡΘΡΟ 17
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης2 - 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται 
στο  άρθρο  2.2.9.2  της  παρούσας.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα 
προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης,  ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή 
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος και  η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

2 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016



από οικονομική άποψη προσφορά,  τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν:
i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας, 
Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας 
αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος 
είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., 
ότι  πληροί,  οι  οποίες  επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του3. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση 
ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή 
δεν αποδείξει  ότι  πληροί  τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

ΆΡΘΡΟ 18
Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  επί  αποδείξει.   Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύμβασης επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 
του  συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το  συμφωνητικό  έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3



Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική 
άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 19
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές 
από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω 
αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ. και  τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό της  κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που 
λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου 
Παρακαταθηκών και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 



χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης 
επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση  οικονομικό 
φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους  εκδότες  της  παραπάνω  παραγράφου,  ανεξαρτήτως  του 
ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα 
μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις 
ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Εγγ  ύ      η  σ  η        π  ρο  κ      α  τ  α  β  ο      λ      ή  ς      .  
∆εν  προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  ανάδοχο  σε  κανένα 
στάδιο υλοποίησης της σύµβασης.

ΆΡΘΡΟ 20
Σύµβαση-∆ιάρκεια αυτής

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το δήµο η σχετική 
σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση καταρτίζεται  µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών  που  τη  συνοδεύουν,  που  µε  την  προσφορά  του  αποδέχεται  ο 
ανάδοχος  ή  µε  βάση  την  έγκριση  για  την  κατάρτισή  της  µε  την  οποία 
συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το δήµαρχο ή τον 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιδήµαρχο.
3.Η  σύµβαση  θα  έχει  ισχύ  από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής  αυτής.  Με 
απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µπορεί  να  παραταθεί  αυτή,  χωρίς 
αύξηση των ωρών µίσθωσης, κατά τρεις (3) µήνες µε τους ίδιους όρους της 
αρχικής  σύµβασης  και  χωρίς  την  σύνταξη  συµπληρωµατικής  ή  νέας 
σύµβασης.

ΆΡΘΡΟ 21
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης εργασιών

1.  Η  εργασία  θα  ξεκινά  από  την  ώρα  παράδοσης  του  προς  εργασία 
µηχανήµατος έργου ή του οχήµατος στον τόπο εργασιών και η λήξη αυτής 
την ώρα παύσης εργασιών .Η µεταφορά αυτών στον τόπο εργασιών  θα 
γίνεται µε έξοδα του ανάδοχου. Η εργασία και η παράδοση εργασιών θα 
γίνεται  τµηµατικά ανάλογα µε  τις  ανάγκες  του δήµου και  η  έκδοση των 
σχετικών βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται µετά την ολοκλήρωση των κάθε 
φορά προς ανάθεση εργασιών.
2. Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και 
της δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί 
σκόπιµη  η  απορρόφηση  του  συνόλου  των  ποσοτήτων,ο  πάροχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.



3.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  να  ανταποκρίνεται  στις 
απαιτήσεις της  εργασίας και της παράδοσης των εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 22
Χρόνος παράδοσης

1.  Ο  χρόνος  παράδοσης  στον  τόπο  εργασιών  των  προς  µίσθωση 
µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
για κάθε φορά που θα ζητούνται  από την υπηρεσία  από την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση βλάβης η υποχρέωση αντικατάστασης 
θα ανέρχεται σε δύο (2) εργάσιµες µέρες από ηµέρα που σταµάτησαν οι 
εργασίές λόγω βλάβης του µίσθιου.
2.  Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  της  προηγούµενης  παραγράφου 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση της σύµβασης.
3. Ο πάροχος υποχρεούται  να παρέχει  τα προς µίσθωση αντικείµενο του 
προς  το  δήµο  µέσα  στα  χρονικά  όρια  και  µε  τον  τρόπο  που  ορίζει  η 
σύµβαση.

ΆΡΘΡΟ 23
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση

1.  Σε  περίπτωση  που  το  προς  µίσθωση  αντικείµενο  παραδοθεί  ή 
αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε 
µε  τυχόν  µετάθεση  και  µέχρι  τη  λήξη  του  χρόνου  της  παράτασης  που 
χορηγήθηκε,  επιβάλλονται,  εκτός  των  τυχόν  προβλεποµένων,  κατά 
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α.  Για  καθυστέρηση,  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστηµα  που  δεν 
υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, επιβάλλεται  πρόστιµο 2,5% 
επί της συµβατικής αξίας των ωρών µίσθωσης. Εάν κατά τον υπολογισµό 
του  µισού  του  χρόνου  παράτασης  προκύπτει  κλάσµα  ηµέρας,  θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα.
β.  Για  καθυστέρηση,  που  υπερβαίνει  το  1/2  του  παραπάνω  χρονικού 
διαστήµατος,  επιβάλλεται  πρόστιµο  5%  επί  της  συµβατικής  αξίας  της 
µίσθωσης που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί 
της συµβατικής αξίας  χωρίς το Φ.Π.Α. .
3.  Κατά  τον  υπολογισµό  του  χρονικού  διαστήµατος  καθυστέρησης 
παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, δεν 
λαµβάνεται  υπόψη ο  χρόνος  που παρήλθε  πέραν  του  ευλόγου,  κατά  τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και 
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που 
έχει να λαµβάνει ο πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 
µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο πάροχος 
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.

ΆΡΘΡΟ 24



Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

1.  Ο  µειοδότης  που  δεν  προσέρχεται  µέσα  στην  προθεσµία  που  του 
ορίσθηκε  να  υπογράψει  την  σχετική  σύµβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος  από την  κατακύρωση που έγινε  στο  όνοµα του  και  από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από  την  σύµβαση,  εφόσον  δεν  παρέδωσε  το  µίσθιο  σύµφωνα  µε  όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη και σύµβαση.
3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
µπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης,
κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους 
υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί 
για απ' ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε απ' 
ευθείας µίσθωση , αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή 
έµµεση  προκαλούµενη  ζηµιά  του  δήµου  ή  η  τυχόν  διαφορά  που  θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός 
αυτός  γίνεται  ακόµη  και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγµατοποιείται  νέα 
σύµβαση,  κατά  τα  παραπάνω  οριζόµενα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο 
υπολογισµός  του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται  µε  βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των 
δηµοτικών του προσώπων για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο του εξαµήνου ούτε
µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών.
δ.  Καταλογισµός  στον  πάροχο  ποσού  ίσου  µε  το  10%  της  αξίας  της 
µίσθωσης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα 
να τις παραδώσει µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι  χρήση του δικαιώµατος 
αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25
Λοιπές εγγυήσεις

1.  Στη  σύµβαση  που  θα  καταρτισθεί  ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  ότι  τα 
προσφερόµενα προς µίσθωση θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη.
2.  Ο  δήµος  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώµατα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.

ΆΡΘΡΟ 26
Τρόπος Πληρωµής

1. Η πληρωµή της αξίας της µίσθωσης θα γίνει τμηματικά, µε εξόφληση του 
ποσού, αµέσως µετά την καλή εκτέλεση της µίσθωσης και την βεβαίωση 



της.  Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωµής  ελέγχονται  από  την  αρµόδια 
υπηρεσία του δήµου.
2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  από το δήµο εντός ενενήντα (90) 
ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν. Η 
υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει πριν την 
ημερομηνία  έκδοσης της  σχετικής  βεβαίωσης για  την καλή εκτέλεση της 
µίσθωσης.
3. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΆΡΘΡΟ 27
Άλλα στοιχεία

1.Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
να  προσκοµίσει  α)  Άδεια  κυκλοφορίας  του  προς  µίσθωση  µηχανήµατος 
έργου ή οχήµατος
β) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ
γ) Άδεια χειριστή µηχανήµατος έργου για το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου και 
αντίστοιχο δίπλωµα οδήγησης για τα οχήµατα.
2.  Για  όποια  ζηµία  προκληθεί  από  το  χειρισµό  µηχανήµατος  έργου  ή 
οχήµατος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης µηχανήµατος, οχήµατος ή χειριστή κατά 
την διάρκεια της σύµβασης  ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 
και προσκοµίζονται στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου πριν την µίσθωση.
4.Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειµένου για 
ατοµική  επιχείρηση)  εφόσον  οι  κατατιθέμενες  κατά  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισµού έχουν λήξει ως προς την ισχύ τους.
5.Μισθωτήριο  συμβόλαιο  θεωρημένο  από  την  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  του 
εκμισθωτή εφόσον το προς μίσθωση  αντικείμενο δεν είναι ιδιόκτητο, στο 
οποίο να αναγράφεται ρητά το δικαίωµα υπεκμίσθωσης από την μισθωτή.
6.Σε  περίπτωση  χρήσης  µη  ιδιόκτητων  αντικειμένων  πέραν  του 
προαναφερόμενου  μισθωτηρίου  συμβολαίου  θα  προσκομίζεται  επίσης 
φορολογική και  ασφαλιστική  ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειμένου για 
ατοµική επιχείρηση) του εκμισθωτή.
7.Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διατηρεί  το  µίσθιο  σε  άριστη  κατάσταση 
προκειμένου να
µπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα του ανατεθούν.
8.Το  κόστος  συντήρησης,  τα  καύσιµα  και  τυχόν  βλάβες  που  µπορεί  να 
προσκληθούν κατά την διάρκεια της µίσθωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο.
9.  Οικονοµικές  προσφορές  που  υπερβαίνουν  τη  δαπάνη  του 
προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύµφορες.
Τα  προσκομιζόμενα  για  τα  μηχανήματα  έργου  δικαιολογητικά 
πρέπει να αφορούν αυτά µε τα οποία συμμετείχε  στον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των παραπάνω η σύµβαση δεν µπορεί να 
υπογραφεί και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος .
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα της µη εξάντλησης των ζητούμενων ωρών 
εργασίας για το σύνολο των ζητούμενων προς εργασία αντικειμένων όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.



ΆΡΘΡΟ 28
Άλλες πληροφορίες

Για  ότι  τυχόν  δεν  προβλέφθηκε  ισχύουν  οι  σχετικές  διατάξεις  του 
Ν.4412/2016 και του Ν. 3463/2006. 

                              Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 124/2017
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
            Ευάγγελος Λαγδάρης             Αιγίνιο  31–10– 2017        
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