
Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 
 

  

Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη Δπεξγέηνπια                1                                                                                                                                                                                                                            
 

   
  

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΛΔΒΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΕΡΓΟ : 
 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΟΜΩΝ 
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΣΙ  ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ  
ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ, ΑΓΙΑΟΤ, ΓΕΡΑ 
ΚΑΙ ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ 

                           ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

  

 
    

 
 

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚΗΗΡΡ ΤΤ ΞΞΗΗ   ΠΠΡΡΟΟΥΥ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟΤΤ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΜΜΟΟΤΤ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΥΥΟΟΤΤ   ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ  

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΔΒΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ζζ ζζ εε ιι   
 

ηε κε αλνηθηφ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 
 

 

ΑΑ ΠΠΟΟ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΣΣ ΑΑ  ΗΗ   ΣΣ ΟΟΜΜΩΩΝΝ   ΟΟΔΔΟΟ  ΣΣ ΡΡΩΩΜΜΑΑ ΣΣ ΩΩΝΝ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΤΤ ΩΩΝΝ     

 ΣΣ ΙΙ    ΔΔ ΗΗΜΜΟΟ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΕΕ    ΕΕ ΝΝΟΟ ΣΣ ΗΗ ΣΣ ΕΕ    

ΠΠ ΛΛΩΩΜΜΑΑ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ,,   ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΑΑ  ΟΟ ΤΤ ,,   ΓΓ ΕΕ ΡΡ ΑΑ    ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΣΣ ΟΟ ΤΤ ΛΛ ΑΑ   

 
προϋπολογισμού  31.600,0 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκν-

ζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

π ξ ν ζ θ α ι ε ί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο 

ηνπ σο άλσ έξγνπ.  
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Άξζξν 1
ν
  Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

 
1.1  Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

Λέζβνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.).  
 
 

 

1.2   Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 
Λέζβνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.). 

 
1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπ-

ζεο – Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) πνπ έρεη έδξα : 
 
 

 
Οδφο  : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17 
Σαρ.Κσδ. :  81 100 
Σει. : 22510-24444 / 22510-46388 
Telefax : 22510-40121 
E-mail  :  deyam@otenet.gr 

 

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ 
ηα έλδηθα κέζα πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.   

 
1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ε Σερληθή 

Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 
 

Άξζξν 2
ν
  Παξαιαβή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο 

 
 Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δηαηίζεληαη απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., νδφο Δι. Βεληδέινπ 13-17–1νο φξνθνο, πιεξνθνξίεο 
θ. Φηλδαλήο Παξαζθεπάο (ηει.22510-24444). 

 
                   Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ φια ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, είηε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

(www.deyamyt.gr), είηε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. κέρξη θαη ηελ 
Σξίηε 19 Ινπιίνπ 2016. 

 
 Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε δέθα (10) €, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξα-
γσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.   

 
Άξζξν 3

ν
  Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ –  

   Σξφπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 
 
3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 16, ην θάθειν ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 

3.2 Ο θάθεινο πξνζθνξάο απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο:  
 α) ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη β) ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
  
 Οη θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο: Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεην-

ρήο ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αληίζηνηρα, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία, 
ηε δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ.,πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξ-
ρεη, e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/ δηαγσληδφκελνπ.  

                  Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ ( εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά 
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.  

 
                  Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο.  
 
3.3 Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ην θάθειν πξνζθνξάο ηδηνρείξσο 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ 
ΚΓΔ.  

  

http://www.deyamyt.gr/
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 Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ :  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο εξγνιή-
πηεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
ή εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο 
(Ι.Κ.Δ.) ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,   

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ., ην εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..  
  

 Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπ-
ζηθφ πξφζσπν. 

 
 3.5           Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθν-

ληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ.  
 Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφ-

ζεζκε ππνβνιή (ηελ αθξηβή ψξα πνπ ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά) θαη ηελ απνξξίπηεη σο 
απαξάδεθηε.  

 

Άξζξν 4
ν
  Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ 

 
4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 
 

α)  Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ 
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο.  
Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξν-
ζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΓΔ, δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10.00, ν 
Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε 
ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.  
 

       β)  Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ «πξφρεηξν δηαγσληζκφ» γίλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκν-
πξαζίαο. 

 
γ)  Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ε Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ :  

 θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ – κε βάζε ην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ επηδεηθλχεηαη- ηα ζηνηρεία 
ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά (νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφο ηαπηφηεηαο) 
θαη ειέγρεη, αλ έρεη ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο. 

 αξηζκεί θαη αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηε ζεηξά επίδν-
ζεο, αξηζκεί φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηα νπνία κνλνγξάθνληαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ειέγρεη :  
α) ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο θαη ηελ    
χπαξμε θσηναληηγξάθνπ ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π ή αληηγξάθνπ εγγξαθήο 
ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή θαηάινγν ηεο αιινδαπήο. 
β) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην άξζξν19 ηεο παξνχζαο.  
γ) ην λνκφηππν, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ ηζρχ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (εγ-
γπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο, ππεπζχλσλ δειψζεσλ, απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθψλ εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο). 
 

δ)  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή Γηα-
γσληζκνχ απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή 
ζην Πξαθηηθφ ησλ ιφγσλ απφξξηςεο) θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη 
πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφ-
κελνπο ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπο δηαγσληδφκε-
λνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί .  
 
ε)  Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ : 
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 αξηζκεί θαη απνζθξαγίδεη θαηά ηε ζεηξά επίδνζεο ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξν-
ζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί, αξηζκεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
νη νπνίεο  κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 θαηαρσξίδεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά επίδνζεο, ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.  

 ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  
(έιεγρνο πιεξφηεηαο ππνγξαθψλ θαη κνλνγξαθψλ, ζχκθσλα κε  ην άξζξν 22 ηνπ ΚΓΔ).  

 ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσλη-
δνκέλσλ θαη ηελ νιφγξαθε θαη αξηζκεηηθή αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.2 ηεο παξνχζαο.      

 
ζη)  Η δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 
φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ ζην ηέινο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο (14:30) θαη λα 
ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ε-
κέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο απηήο 
ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 
δ)  Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψ-
λεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντ-
ζηακέλε Αξρή, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζην κεηνδφηε, επηθπιαζζν-
κέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ.  
 

Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία 
θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα 
νπνία ζηεξίδνληαη νη ελζηάζεηο) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ ελ-
ζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην απνηέιεζκα.  
Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4.2γ ζ’ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

 
4.2            Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο    

 
α) Η Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην απνηέιε-
ζκα ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ.  
 
Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, νη ν-
πνίεο ηαπηίδνληαη απφιπηα δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 
β) Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ εγθξηηηθή ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε (θαηαθχξσζε) θαη ζπγρξφλσο πξνζθαιεί ην 
κεηνδφηε  λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο – κεηαμχ ησλ άι-
ισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε – θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
θαιήο εθηέιεζεο. 
 
γ) Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ ιακβά -
λνληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 
ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο.  
 
 δ) Αλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε 
ηζρχνο ηεο, πξνο ην ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζχλεηαη 
ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηφο  
ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο.  
 

Άξζξν 5
o
  χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε 

 

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 (παξ. 
5 – 11) ηνπ ΚΓΔ.  

   



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 

 

Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη Δπεξγέηνπια            5 
 

5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξ-
γν, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' 
απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:  

 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ. 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.). 
5. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

 

Άξζξν 6
ν
 Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 
 
 

6.1  Σνπ  Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 
δεκνζίσλ  έξγσλ» (ΚΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
 Σνπ Π.Γ. 171/1987 (ΦΔΚ Α’ 84) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζ-

κίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ΟΣΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
 Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβά-

ζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο ηξνπνπνη-
ήζεθε θαη ηζρχεη.  

  
 Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηα-
δίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

   
 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161). 

 
Σνπ Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α΄157) «Φάξνη, ηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
Σνπ Ν. 4281/20014 (ΦΔΚ Α΄ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαηά ην κέξνο πνπ ηζρχεη 
πξν ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

6.2  Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»   
 
Σνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 21661993 (ΦΔΚ Α’ 137)   «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξ-
ξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 
 6.3 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξη-

ιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέ-
ιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 

Άξζξν 7
ν
 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ – Φφξνη - Γαζκνί 

 

7.1 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,10% 
ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζε-
σλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011,σο ηζρχεη ζήκεξα. 



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 

 

Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη Δπεξγέηνπια            6 
 

  

7.2 Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο 
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο .Τ.  

 Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.  
 
Άξζξν 8

ν
 Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 9
ν
  Σίηινο – Πξνυπνινγηζκφο –Σφπνο – Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 

9.1    Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
 
 «Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πισκαξίνπ, 

Γέξαο, Αγηάζνπ θαη Δπεξγέηνπια». 
  
9.2      Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 36.972,00 επξψ 
θαη αλαιχεηαη ζε : 
 
Γαπάλε Δξγαζηψλ           23.242,50 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ 18%)        4.183,65 € 
Απξφβιεπηα

 
             

(πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.)     4.113,92 € 
Αλαζεψξεζε                                                                                                              59,93 €  
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο         5.372,00 €  
 
 

9.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

 

 Η Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πισκαξίνπ (Αγ. Ιζίδσξνο – Άλσ Υσξηφ – Κάησ Υσξηφ – 
Κνπξλέια – Μέζνπλα – Πισκάξη) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Αθξαζίνπ (Αθξάζη – Γξφηα – Παξαιία Γξφηαο) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακπειηθνχ (Ακπειηθφ) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγαινρσξίνπ (Μεγαινρψξη – πίδεο) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ (Νενρψξη) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνρσξίνπ (Μειίληα – Παιαηνρψξη – Ραρίδη) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαγηάο ( Αγία Βαξβάξα – Δπαγγειίζηξηα – Μειηέο – Πιαγηά) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξχγνλα (Σξχγνλαο – Κνιπκβάηεξα) 

 Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγηάζνπ (Αγηάζνο – Καξήλε – Μεγάιε Λίκλε – αλαηφξην) 

 Η Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεζαγξνχ (Άγηνο Βαζίιεηνο – Αχισλαο – Μεζαγξφο – Πχξγνη – 
Φηέιη) 

 Η Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Παιαηνθήπνπ (Αγιέθπξνο – Δπξεηαθή – Παιαηφθεπνο) 

 Η Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Παπάδνπ (Μάξκαξν – Παπάδνο – Υαιαηζέο) 

 Η Γεκνηηθή Κνηλφηεηα θνπέινπ (Καξηψλαο – Λαγθάδα – Ληγνλάξη – θφπεινο – Σάξηη – 
Σζάθη – Σζίιηα – Φαξά) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεξάκαηνο (Πέξακα) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαθάδνπ (Απεδηάο Λάθθνο – Πιαθάδνο) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Αζσκάηνπ (Αζψκαηνο) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Ιππείνπ (Ίππεηνο – Καγηάλη – Λάξζνο) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Σξίηνπο (Κάησ Σξίηνο – Πεγαδάθηα) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεξακείσλ (Άγηνο Γεψξγηνο – Κεξακεηά) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Λάκπνπ Μχισλ (Λάκπνπ Μχινη) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα Μπρνχο ( Γεξάληα – Κνπθφ Βνπλφ – Μπρνχ) 

 Η Σνπηθή Κνηλφηεηα πθνχληαο (Γηαινχ Πεγάδη – θάια πθνχληαο – πθνχληα) 
 
 
 
 



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 
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9.4 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
  

πνξαδηθέο ζεκεηαθέο κηθξνεπεκβάζεηο (θαηά πεξίπησζε κε αζθαιηνζθπξφδεκα, κε ςπρξή 
άζθαιην, κε ζθπξφδεκα C16/20, κε ηζηκεληφπιαθεο, θπβνιίζνπο, ιηζνζψκαηα ή κάξκαξα) 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνκψλ θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νδνζηξσκάησλ θαη ζε νπνηαδήπνηε 
ζέζε (θαηάζηξσκα νδνχ, πεδνδξφκην, πιαηεία, λεζίδα), πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβεο ησλ 
δηθηχσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΛ. 
 

Άξζξν 10
ν
 Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθνχο 
κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .  

 

Άξζξν 11
ν
  Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 

11.1  Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε «πξφρεηξν δηαγσληζκφ» ηεο πεξ. δ) ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ ΚΓΔ. 

  
11.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ζχζηεκα πξνζθνξάο ην 

«κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο» ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ.  
 
 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία (1) νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 

Άξζξν 12
ν
  Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ  

 
 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Άξζξν 13
ν
 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

 
13.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο  δηαγσληδφκελνπο, 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 157 παξ. 1
 
α) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

ΚΓΔ ζην βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ 
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., 
ήηνη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ ηξηάληα δχν επξψ (632,00 €).  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη, είηε ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, 
είηε ζην θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.   

13.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε ή ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξν-
ζψπνπ (εηαηξείαο), ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, ζαθή παξαίηεζε ηνπ 
εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε ππφ-
ζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε 
πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα 
εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ

 
.  

θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππέξ νχ ε εγγχεζε δελ 
νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ, αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε. 

 

 

13.3.1 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφ- 

ηεξν ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ 
ΚΓΔ θαη άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014), δειαδή πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπ- 
ιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2016. 

 

13.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, αλ ν 
δηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη 
ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκί-
ζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππν -
γξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 
13.5  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο  επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθν-
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ξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθα -
ζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 14
ν
 Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο - Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 

 

14.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν.  
 
14.2 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
Άξζξν 15

ν 
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

15.1  Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο  εθηέιεζεο ζχκ-
θσλα κε ηελ παξ. 1 β) ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 35  ηνπ ΚΓΔ, ζην 
βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε) , ρσξίο ην ΦΠΑ. 
 

15.2        Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξε-
ζία, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ή ζην θνξέα θαηαζθεπ-
ήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ππέξ ηεο 
νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ηνλ 
ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. Δπηπιένλ πξέπεη λα πεξηιακβά-
λνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε 
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηή-
ζεσο.  

15.3  Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 13 θαη 15 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεη-
ηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαλη-
ζκνχ Δκπνξίνπ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μπνξνχλ 
επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σα-
κείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ. 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πη-
ζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  

 

Άξζξν 16
ν 

Σφπνο δηαγσληζκνχ – Πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
 

Ο «πξφρεηξνο δηαγσληζκφο» ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (Διεπζ. Βελη-
δέινπ 13-17, 81 100 Μπηηιήλε – 1

νο
 φξνθνο). 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, νξί-
δεηαη ε 20ε  Ινπιίνπ 2016, εκέξα Σεηάξηε. 

Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. 

 

Άξζξν 17
ν
 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ην ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ  γηα δηάζηεκα 
ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Μέζα ζ’ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα θιεζεί ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
 

Άξζξν 18
ν
  Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

 
 Αλαθνίλσζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) 

εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε δεκνπξα-
ζία θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί πξηλ απφ ηελ ίδηα πξνζεζκία ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο Τ -
πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία.  
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 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, αξρηθνχ θαη επαλαιεπηη-
θνχ, βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη εη -
ζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ

 
.  

 

Άξζξν 19
ν
  Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

 
19.1  ην πξφρεηξν δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:  
 

α) Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 

ηάμε Α1 θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οδνπνηίαο.  

     

     β) Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Λέζβνπ, πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαηεγνξία έξγσλ Οδνπνηίαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο έξγσλ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

γ) Δπηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκ-βάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάιν-γνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο θαη ζε ηάμε αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ ειιεληθνχ κεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.  

 

19.2   ην δηαγσληζκφ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ αλσηέξσ 

πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε θνηλνπξαμία ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. 

 

Άξζξν 20
ν
  Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

 
 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:  

α) θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη β) ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθν-
ξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
 

20.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφ-
ινπζα δηθαηνινγεηηθά :  

1. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.Δ.Π.,  επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν κεηξψν ζηελ ηάμε θαη θαηε-
γνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, πξέπεη 
λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο θαηαηί-
ζεληαη πξσηφηππεο. 

3.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη απφ ην θαηαζηαηηθφ δη-
θαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δή-
ισζε. 

4.   Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ λνκηκνπνίεζε ηνπ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εξγνιεπηη-
θήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

5.  Τπεχζπλε δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή απφ ην λφκηκν εθ-
πξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη βεβαηψλεη φηη : 

α) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα), αλα-
γθαζηηθή δηαρείξηζε. 

β) νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεη-
ψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ν 
πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα 
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θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, δελ έρνπλ θαηά-
δηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα : 

β1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε β2) δσξνδνθία β3)απάηε β4) λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  β5) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ.) β6) απάηε (386-388 
Π.Κ.)  β7) εθβίαζε (385 Π.Κ.) β8) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.) β9)ςεπδνξθία (224 Π.Κ.) 
β10) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.) β11) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.) 

γ) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε 
πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θα-
ηαιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ). 

δ) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ δελ ππεξβαίλεη 
ηα φξηα αλεθηειέζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/2008. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξε-
ζεο (κφλν γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ) φηη :  

α) ηα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ρσξίο νλνκαζηηθή 
αλαθνξά) είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο  

β) ηα πξφζσπα (κε νλνκαζηηθή αλαθνξά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο επηρείξεζεο 
θαη έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. 

7. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο γηα ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαη φιεο ηηο θνηλνπξαμίεο πνπ ζπκκεηέ-
ρεη, θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί κφλε ηεο ή ζε θνηλνπξαμία ζηελ Διιάδα. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα 
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πξνο ην ΣΜΔΓΔ ησλ πξν-
ζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο επηρείξεζεο.  

Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ άιια ηακεία, ζηα νπνία 
ελδερνκέλσο είλαη αζθαιηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηειέρε (π.ρ. ηέσο ΣΠΔΓΔ). 

8. Απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα, 
φζν γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. 

9. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο επαγγεικα-
ηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζε ηέηνηα 
νξγάλσζε.  

Σα ζηνηρεία 7, 8 θαη 9 ζεσξνχληαη έγθπξα, κφλν εθφζνλ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξν-
κελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.  
Δπίζεο ζεσξνχληαη έγθπξα, εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθφο ρξφλνο ηζρχνο ηνπο. 
 
 Σα ζηνηρεία 3, 5 θαη 6 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ ηε δε-
κνπξάηεζε, ελψ δελ απαηηείηαη απηά λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη :  

α) Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν  

β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληί--γξαθα (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ-
ζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 4250/2014). 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνιν-
γεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζε ηνπο απφ ηνπο δηαγσ-
ληδνκέλνπο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε 
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, απφ-
θιείεηαη. 

 
20.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην Έληπ-

πν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 

 

Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη Δπεξγέηνπια            11 
 

Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ην λφ-
κηκν εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη φιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ 
ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ).  
 
Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα κνλνγξάςεη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο ν δηαγσληδφκελνο, ηηο κνλνγξάθεη 
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  
Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ 
πξνζθνξψλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζθέξνληα θαη ε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο.  
 
ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκνπξα-
ζία.   
 
Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηα εμήο:  
 
α. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξν- 
ζθνξάο.  
Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο.  
 
β. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο ζην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΓΔ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.   
 
γ. Η νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο α-
ξηζκεηηθήο αλαγξαθήο. 
 
δ. Αλ παξνπζηαζηνχλ :  
 
δ1) επνπζηψδεηο ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
(πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ),  
 
δ2) δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή  
 
δ3) ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ηφηε : 
 
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά.  

 
 
 

Μπηηιήλε,  Μάηνο 2016 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο  Μειεηψλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ 

 

 

  

 

Νίθνο Αλαζηαζίνπ 

πνιηηηθφο κεραληθφο Π.Δ. 

 Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑΛ  

 

 

 

 

Παξαζθεπάο Φηλδαλήο 

πνιηηηθφο κεραληθφο Σ.Δ. 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 

 

 

Με ηελ αξηζκφ  197 / 25-30- 2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.  

 

 

 
 


