
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Αξηζκ. Απόθαζεο 191/2019    ΑΠΟΠΑΜΑ 

        Σεο κε αξηζκ. 21/30-08-2019 

        πλεδξίαζεο ηεο  Οηθ.Δπηηξ. 

        Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ  

ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο γηα θαζνξηζκό όξσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε  γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ 
(Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ) (9/2019)» 

 

ην Ληηόρσξν ζήκεξα, 30  Απγνύζηνπ  2019 θαη ώξα 12:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ, ύζηεξα από  ηελ αξηζκ. 14726/30-08-2019  
πξόζθιεζε (ηειεθσληθή)  ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα 
κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10.  
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έμη (6) κειώλ, βξέζεθαλ 
παξόληα ηα παξαθάησ πέληε (5) κέιε:  
 ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
1.-Πνύιηνο Ισάλλεο, Πξόεδξνο       1.- Μόρια-Φαξκάθε Δπαγγειία 
2.-Υαξέιαο ηαύξνο         
3.-Μπακπαλίθαο Νηθόιανο                                                  
4.-Γξεβελίηεο Δπάγγεινο 
5.-Φόιηνο Γηνλύζηνο 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Αξεηή Γόηζηνπ. 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έθαλε γλσζηό όηη ε ζπλεδξίαζε απηή θξίζεθε αλαγθαία θαη 
θαηεπείγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 
λα ιεθζεί ε ζρεηηθή απόθαζε ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνθύπηεη γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεκνηώλ, ησλ επηζθεπηώλ – 
ινπνκέλσλ θαζώο θαη ηεο ζπλερηδόκελεο επηβνιήο πξνζηίκσλ ζην Γήκν Γίνπ-Οιύκπνπ 
από ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Θεζζαινλίθεο εμαηηίαο ησλ ππαξρόλησλ θελώλ ζέζεσλ 
λαπαγνζσζηώλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα θαη κε ην 
ππ΄αξ.πξση.14619/29-08-2019 έγγξαθν. 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα εμήο:  
 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 
1)  ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Δελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, 

πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο…» 

2)  ην άξζξν 72 παξ.1δ1 θαη ε ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 
203 παξ.3 ηνπ Ν.4555/2018: «….δ1)απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο πεξηπηώζεηο 
απεπζείαο αλαζέζεηο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη 
εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, …ε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη 
θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε 
δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί 
επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή άιινπο εηδηθνύο 
επηζηήκνλεο…..» 
3)  ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
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έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:  […] 

γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε 

ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε.» 

4)  ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη 

εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.» 

5)  ηνπππ’ αξηζκ.: 10753/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Γίνπ-Οιύκπνπ 

6) ηελ 9/2019 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

7) ηνλ ΚΑ10.6117.0001 πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ζηνλ νπνίν έρεη 

εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 240.000 επξώ, γηα ηελ ππεξεζία«Φύιαμε αθηώλ 

(Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» 

8) ηελ 299/2019 Α.Α.Τ ηνπ Γεκάξρνπ 

9) ηελ ππ’ αξηζκ. 80/2016 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ 

10)ηελ ππ’ αξηζκ. 328/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ 

11) ηελ ππ΄αξ.164/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ιήςε απόθαζεο γηα 
έγθξηζε κειέηεο (9/2019), ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε  γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 
«Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» 
12)ηελ ππ΄αξ.167/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία : 1.-Γελ εγθξίλεη 
ην από 16/07/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 
«Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» θαη 2.-
Καηαθπξώλεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε 
αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» (ζρεη. 09/2019 
κειέηε, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 240.000,00€ κε Φ.Π.Α.) ζηελ εηαηξεία «Λάκπξνπ 
Γεκήηξηνο θαη ΙΑ Δ.Δ.», δηόηη θαηέζεζε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο. 
13) ηελ ππ΄αξ.176/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία : 1.-Δγθξίλεη ην 
από 24/07/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 
«Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)»,2.-
Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «Λάκπξνπ Γεκήηξηνο & ΙΑ Δ.Δ», δηόηη ν όξνο, 
πνπ ηέζεθε από ηνλ αλάδνρν, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηόο, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη 
θάηη αληίζηνηρν ζηελ κειέηε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
14)ην ππ΄αξ. 14619/29-08-2019 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ο.Δ. ζύκθσλα κε ην νπνίν 
δεηείηαη λα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνθύπηεη γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεκνηώλ, ησλ επηζθεπηώλ – 
ινπνκέλσλ θαζώο θαη ηεο ζπλερηδόκελεο επηβνιήο πξνζηίκσλ ζην Γήκν Γίνπ-Οιύκπνπ 
από ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Θεζζαινλίθεο εμαηηίαο ησλ ππαξρόλησλ θελώλ ζέζεσλ 
λαπαγνζσζηώλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. 
 
 
1. Ιζηνξηθό  

ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 31/2018 ν Γήκνο καο ππνρξενύηαη ζε 

λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 7 πνιπζύρλαζησλ αθηώλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ειάρηζηνπ ηερληθνύ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή 

ππεξεζηώλ πξνζηαζίαο ησλ ινπόκελσλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 
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θαη κε δεδνκέλε ηελ αδπλακία ηνπ λα θαιύςεη κε ηδίνπο πόξνπο ηελ αλάγθε απηή 

(πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ, πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ 4 κελώλ από αξρέο Ινπλίνπ έσο 

30 επηεκβξίνπ θιπ), πξνέβε ζηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ζε ηδηώηε πάξνρν αθνύ πξνεγνπκέλσο ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζκ. 56/2018 

κειέηε κε ηίηιν  «Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ Γήκνπ Γίνπ – 

Οιύκπνπ) γηα δηάζηεκα ζπλνιηθά 3 πεξηόδσλ (2019 – 2020 – 2021) θαη κε ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό 720.000€ κε ΦΠΑ (24%) ή 240.000€ αλά έηνο. Παξάιιεια εγγξάθεθε ε 

ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 πξνθεηκέλνπ λα εθθηλεζεί ε 

δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. εκεηώλεηαη όηη ε πνιπεηήο δέζκεπζε ηεο 

δαπάλεο γηα ηελ ππεξεζία εμππεξεηνύζε ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο ήηνη ηελ απαιιαγή από 

επαλαιακβαλόκελεο – ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη’ έηνο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο επηθόξηηζεο ησλ ππνζηειερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Άιισζηε ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ 

δηαπηζησκέλε εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ, ελδηαθέξνλ – ζπκκεηνρή εθδήισλε ε 

ίδηα εηαηξεία ε νπνία απνηεινύζε θαη ηνλ δηαξθή ζπλεξγάηε ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο. Οη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο αλαιύεηαη εθηελέζηεξα, 

μεθίλεζαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 86/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

ζηηο 26-3-2019 πνπ απνηέιεζε ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, ώζηε από 1εο Ινπλίνπ νη αθηέο ηνπ Γήκνπ, 

όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην από 13-3-2019 εηδηθό πξαθηηθό θαζνξηζκνύ 

πνιπζύρλαζησλ αθηώλ, λα θαιύπηνληαη επαξθώο κε παξαηεξεηήξηα θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. Ωζηόζν, κεηά ην πέξαο ησλ ππνρξεώζεσλ δεκνζηόηεηαο θαη 

ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάιεςε ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

θαζεθόλησλ, νπδεκία πξνζθνξά ππνβιήζεθε θαη ν δηαγσληζκόο θαηέζηε άγνλνο 

(απόθαζε 133/2019 Ο.Δ). Με δεδνκέλν ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη ινπόκελνη, πνπ 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δι.ηαη. μεπέξαζαλ γηα ην έηνο 2017 ηνπο 114.415, ε 

Γεκνηηθή Αξρή πξνέβε ζε έθδνζε πξόζθιεζεο – αλαθνίλσζεο κε αξηζκ. πξση. 

8701/22-5-2019 ζην πιαίζην ηεο απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο ε νπνία επίζεο θαηέζηε 

άγνλε, ιόγσ κε αληαπόθξηζεο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ απηνύ ηνπ είδνπο. 

εκεηώλεηαη όηη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ νξγάλσλ ιήςεο  

απνθάζεσλ αλεθόπε ιόγσ ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ κεηαμύ 26 Μαΐνπ θαη 2αο Ινπλίνπ 

2019 θαη σο εθ ηνύηνπ ε ιήςε ησλ επηκέξνπο απνθάζεσλ πνπ απαηηνύλην δελ θαηέζηε 

εθηθηή, δνζέληνο όηη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ήηαλ ππνςήθηνη ζηηο δεκνηηθέο 

εθινγέο.Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο θαζίζηαηαη αδύλαηε 

δεδνκέλνπ όηη νπδείο ζπκκεηείρε ζηηο θαηά ην λόκν δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο 

ε Γεκνηηθή Αξρή πξνζέθπγε σο όθεηιε θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ ιόγνη αλππαίηηνπ 

θσιύκαηνο ζύλαςεο ζύκβαζεο από πιεπξάο δήκνπ δεδνκέλνπ όηη πξνέβε ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

δεδνκέλνπ όηη ήδε βξηζθόκαζηε ζηελ πεξίνδν αηρκήο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη νη παξαιίεο 

καο θαηαθιύδνληαη από επηζθέπηεο. Άιισζηε ην απξόβιεπην γηα ην Γήκν γεγνλόο ηεο κε 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ε απνπζία ζπκκεηερόλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

δεκηνπξγεί αηηηώδε ζπλάθεηα κεηαμύ αλάγθεο πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο εθ λένπ ιόγσ ηνπ άκεζνπ θαη πξνθαλνύο θηλδύλνπ απσιεηώλ 

αλζξώπηλσλ δσώλ έσο ηα ηέιε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ. 

2. Δλέξγεηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

Η δεκνηηθή αξρή, πξνέβε σο όθεηιε ζηελ έγθαηξε ζύληαμε κειέηεο αλάζεζεο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν «Φύιαμε Αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή Κάιπςε αθηώλ Γήκνπ Γίνπ – 
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Οιύκπνπ)», εγθξίλνληαο από ηηο 26-3-2019 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ θαηάξηηζε 
ησλ όξσλ δηαγσληζκνύ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 87/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο.  Αθνινύζσο δεκνζίεπζε εγθαίξσο θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο 
δεκνζηόηεηαο ηελ ππ’ αξηζκ. 5032/29-3-2019 Γηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ αλάζεζε 
πνιπεηνύο δέζκεπζεο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο γηα ηξία έηε ζπλνιηθά θαη κε 
πξνϋπνινγηζκό 720.000€ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (24%) ή 240.000€ θαη’ έηνο γηα ην 
δηάζηεκα από 1εο Ινπλίνπ έσο 30ε επηεκβξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο 
όξνπο πνπ ηίζεληαη ζην ΠΓ 31/2018. ηηο 22-4-2019 θαη ελώ πξνεγνπκέλσο δελ 
ππεβιήζε πξνζθνξά από ππνςήθην αλάδνρν, ζπληάρζεθε ην νηθείν πξαθηηθό 
δηαγσληζκνύ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 133/2019, ζην νπνίν δηαπηζηώλεηαη ε 
αλάγθε καηαίσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαζόζνλ απέβε άγνλε θαη ζπλεπώο 
θξίζεθε ζθόπηκε ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ αξ. 32 ηνπ Ν. 4412/2016. ηηο 22-5-
2019 ε ππεξεζία πξνέβε ζηελ ππ’ αξηζκ. 8701/22-5-2019 αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε γηα 
ηε ζπκκεηνρή  ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο αλαδόρνπ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζηελ νπνία νπδεκία πξνζθνξά 
ππνβιήζεθε θαζηζηώληαο ηελ δηαδηθαζία άγνλε θαη ζπλεπώο απνζηέξεζε, ρσξίο 
ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, ηελ θάιπςε ησλ αθηώλ κε λαπαγνζώζηεο. Άιισζηε, ε ηήξεζε 
ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ πξνζεζκηώλέσο ην ζηάδην ηεο απεπζείαο 
δηαπξαγκάηεπζεο ήηαλ ζπλεπείο θαη σο εθ ηνύηνπ, ε κε ππνβνιή πξνζθνξάο εθθεύγεη 
από ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ Γήκνπ θαη ζπληζηά απξόβιεπην γεγνλόο. 

ηε ζπλέρεηα εθδόζεθαλ νη θάησζη απνθάζεηο Ο.Δ.α) ε ππ΄αξ.164/2019 απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε κειέηεο (9/2019), ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε  γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε 
αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)»,2) ε ππ΄αξ.167/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο πεξί ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 
γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» θαη αλαιπηηθόηεξα : 1.-Γελ εγθξίλεη ην από 16/07/2019 
Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ 
(Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» θαη 2.-Καηαθπξώλεη ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ 
(Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» (ζρεη. 09/2019 κειέηε, 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 240.000,00€ κε Φ.Π.Α.) ζηελ εηαηξεία «Λάκπξνπ Γεκήηξηνο 
θαη ΙΑ Δ.Δ.», δηόηη θαηέζεζε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο θαη 3) ε 
ππ΄αξ.176/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε 
ή κε πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πεξί απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ παξνρή 
ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιύκπνπ)» θαη αλαιπηηθόηεξα : 1.-Δγθξίλεη ην από 24/07/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε 
αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)»,2.-Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 
«Λάκπξνπ Γεκήηξηνο & ΙΑ Δ.Δ», δηόηη ν όξνο, πνπ ηέζεθε από ηνλ αλάδνρν, δελ κπνξεί 
λα γίλεη απνδεθηόο, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη θάηη αληίζηνηρν ζηελ κειέηε γηα ηνπο ιόγνπο 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 

3. Πεξηγξαθή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Ο Γήκνο καο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθόηεξα, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, ζύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. αλήιζαλ ζε  114.415 γηα ην έηνο 2017 κε κεγαιύηεξε ηε 

ζπγθέληξσζε ζηε Γ.Δ. Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ (Πόξνη, Πιαηακώλαο, παξαιία 

Παληειεήκνλα, παξαιία θνηίλαο, Λεπηνθαξπά) αιιά θαη ζηε Γ.Δ. Ληηνρώξνπ κε έκθαζε 
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ζηελ Πιάθα Ληηνρώξνπ. ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ην από 13-3-2019πξαθηηθό 

θαζνξηζκνύ ησλ πνιπζύρλαζησλ αθηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη από ηναξ. 11 ηνπ ΠΓ 

31/2018, ζηνλ Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ πθίζηαληαη επηά (7) ζπλνιηθά αθηέο κε ππνρξέσζε 

θάιπςεο δεθαηξηώλ (13) ζεκείσλ – παξαηεξεηεξίσλ. Από ηελ εκπεηξία ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηώλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ε αλάγθε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο είλαη 

ύςηζηεο ζεκαζίαο θαζώο νη δηαζσζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηα πεξηζηαηηθά άκεζεο 

επέκβαζεο αλήιζαλ ζε 27 ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ ηα 16 αθνξνύζαλ πληγκό. Δύινγα, ε 

πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ινπνκέλσλ πνπ θαζίζηαηαη 

θαηεπείγνπζα, δεδνκέλνπ όηη ν κελ Γήκνο πξνέβε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, 

ηεξώληαο νξζώο ηηο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πινπνίεζεο δαπαλώλ, πιελ όκσο ην 

άγνλν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε έιιεηςε λαπαγνζσζηώλ ζπλεπάγεηαη άκεζν θαη πξνθαλή 

θίλδπλν γηα ηε δσή ησλ ινπνκέλσλ. Άιισζηε ε παξαηεηακέλε απνπζία λαπαγνζσζηώλ 

θαη παξαηεξεηεξίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλαιακβαλόκελε επηβνιή δηνηθεηηθώλ 

πξνζηίκσλ ζηνλ Γήκν, επηβαξύλνληαο πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή ηθαλόηεηα ηνπ δήκνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πάγηεο αλάγθεο ηνπ. Η δε πξνζθπγή ζε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε 

δελ ιακβάλεη ρώξα ιόγσ πνζνύ, αιιά ιόγσ απξόβιεπηνπ γηα ην Γήκν γεγνλόηνο κε 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ησλ απαηηνύκελσλ ρξνλνβόξσλ δηαδηθαζηώλ εθηέιεζεο 

δηαγσληζκνύ εθ λένπ, κεζνύζεο ηεο πεξηόδνπ αηρκήο γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα ζηηο 

παξαιίεο. Ωο απξόβιεπηα γεγνλόηα λννύληαη αηθλίδηα ή αζπλήζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα, 

ηα νπνία, ιόγσ ηνπ όηη  δελ κπνξνύζαλ, ζύκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο αλζξώπηλεο 

εκπεηξίαο θαη ινγηθήο, λα πξνβιεθζνύλ από ηα όξγαλα ηνπ δήκνπ νύηε αλάγνληαη ζηε  

ζθαίξα ηεο επζύλεο ηνπο, θαζηζηνύλ αλέθηθην ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο εξγαζηώλ (βι. Δ Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 

πξάμε 366/2013).  

πκπεξαζκαηηθά ε αλάγθε ζύλαςεο ζύκβαζεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηώλ ηνπ 

Γήκνπ καο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή θαη θαηεπείγνπζα ιόγσ: 

1. Σνπ άκεζνπ θαη πξνθαλνύο θηλδύλνπ αλζξώπηλσλ δσώλ από ηε κε επάλδξσζε ησλ 

αθηώλ κε λαπαγνζώζηεο 

2. Σεο αδπλακίαο ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ αθόκε θαη κε ζύληκεζε πξνζεζκηώλ, δεδνκέλνπ όηη ήδε βξηζθόκαζηε ζηελ 

πεξίνδναηρκήο 

3. Σνπ πιήζνπο ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά θαη απαηηνύλ ηελ 

παξέκβαζε ησλ λαπαγνζσζηώλ γηα ηελ παξνρή Α’ Βνεζεηώλ, ζσζηηθώλ παξεκβάζεσλ, 

πεξηπνιηώλ αλεύξεζεο αλειίθσλ 

εκεηώλεηαη όηη, έπεηηα από έξεπλα ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν «Γηαύγεηα» δηαπηζηώζεθε 
πιήζνο όκνησλ πεξηπηώζεσλ ζπκβαζηνπνίεζεο, κε απνδεθηό ην επείγνλ ηεο 
δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζηαζία αλζξώπηλσλ δσώλ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ αδπλακία εμεύξεζεο αλαδόρνπ θαη ηελ αλαθήξπμε άγνλσλ ησλ 
δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Η δε έγθξηζε από ηνπο ειεγθηέο λνκηκόηεηαο, παξαζρέζεθε 
θάλνληαο απνδεθηή ηελ αηηηνινγία ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ζπλεπώο πξόθεηηαη γηα εληαία 
αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζε εζληθό επίπεδν.  

Παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 
ζύκβαζεο ιόγσ θαηεπείγνληνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ,  ηελ έγθξηζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

ΑΔΑ: ΩΥΙ6Ω9Δ-ΕΘΚ



- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  
-ηελ 9/2019 κειέηε ηεο Σ.Τ. γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε αθηώλ 
(Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)» 
- ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 240.000€  γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελε ππεξεζία 
- ηελ 299/2019 Α.Α.Τ 
-ηηο ππ΄αξ.86,87,164,167,176/2019 Απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. 
- ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.-Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε 
αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)»κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ 
Ν.4412/2016, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 

2. - Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο σο εμήο: 

ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Φύιαμε 
αθηώλ (Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηώλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ)»,(αξ. κειέηεο 
9/2019). κε ηε δηαδηθαζία ηεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016) θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από  νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
 

Καηόπηλ ηνύηνπ, ζαο θαιεί λα θαηαζέζεηε  ηελ πξνζθνξά ζαο έσο ηηο  

Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ δύν (2) ζθξαγηζκέλνπο 
θαθέινπο, νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ: 
α) Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ 
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
4. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο 
5. Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο 
Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν 
(2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, απηό 
αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη 
επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ. 
6. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ. 
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα όηη δελ έρεη εθδνζεί ζε 
βάξνο ηνπ απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
8. Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 
9. Γήισζε γηα εθηέιεζε από απηνύο αλάινγσλ εξγαζηώλ κε ηηο πξνζθεξόκελεο, 
θαηά ηα ηειεπηαία δύν (2) θαη΄ ειάρηζην έηε, πνπ ζα αλαθέξεη ηνπο ΟΣΑ, Γεκόζηεο 
Δπηρεηξήζεηο, Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνύο, Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. θαη άιινπο θνξείο 
εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ γηα ινγαξηαζκό ησλ νπνίσλ έρνπλ εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο. 
10. Πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο θαη εκπεηξίαο ή ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ή ζπζηαηηθέο 
επηζηνιέο από ηνπο ΟΣΑ, Οξγαληζκνύο, Γεκόζηεο Τπεξεζίεο ή ΝΠΓΓ ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο. 
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11. Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα πνπ βεβαηώλνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερώλ ηεο 
επηρείξεζεο ζε ηέηνηεο εξγαζίεο, εηδηθώο δε γηα ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο 
ζα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα πεξί ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ άζθεζεο 
αλάινγσλ θαζεθόλησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο δελ 
πεξηιακβάλεηαη Σερληθόο Αζθαιείαο, ζα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ζπλεξγαδόκελνπ κε ηελ επηρείξεζε Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε ν νπνίνο ζα αζθεί θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηώλ θαζήθνληα 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο, λνκίκσο πηζηνπνηεκέλνπ ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ νπνίνπ ζα 
ζπλνδεύεηαη θαη από βεβαίσζε αξκόδηνπ θνξέα πεξί δπλαηόηεηαο ηνπ άζθεζεο 
αλάινγσλ θαζεθόλησλ. 
12. Έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά κέζα πνπ ζα δηαηεζνύλ, 
ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ, ε κέζνδνο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηώλ θαη γεληθά 
νπνηαδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε δπλαηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ 
γηα εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζώο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ ηερληθώλ κέζσλ. 
13. Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ 
εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκώλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο 
14. Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο 
πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη λνκηθό πξόζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε Γ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε 
Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζή ηνπ, όιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.), ηπρόλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζώπεζεο, θαζώο θαη ε 
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειώλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ. 
15. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 
ηνπ λ. 4412/2016. 
16. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλόηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, γηα ηελ απόδεημε όηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, 
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηώλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 
β) Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  
1. Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο, ππνγεγξακκέλν από ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
 

3.- Κνηλνπνηεί ηελ απόθαζε απηή αξκόδηα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 191/2019 

Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΖ 

     ππνγξαθή                                               ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ληηόρσξν 30-08-2019 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

   ΠΟΤΛΗΟ  ΗΩΑΝΝΖ 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:  

1.- Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

2.-Σερληθή Τπεξεζία 
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