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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προςφυγι ςε διαδικαςία με 

διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ για τθν «Προμικεια και εγκατάςταςθ 

υλικϊν για τθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενου κεντρικοφ αρδευτικοφ αγωγοφ του υπογείου 

δικτφου του αρδευτικοφ αντλιοςταςίου Α3 Καβαςίλων». 

Ο Γενικόσ Οργανιςμόσ Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκθσ – Λαγκαδά 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθσ διατάξεισ του ν. 4412/16 και ειδικότερα τα άρκρα 32 ‘’Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)’’ και 32Α 
‘’Ρφκμιςθ ηθτθμάτων προςφυγισ ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ’’. 

2. Σισ διατάξεισ του ν. 414/76 περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ του ν.δ. 3881/1958 και 
ειδικότερα το άρκρο 4 παρ.1 για τον κακοριςμό του τρόπου εκτελζςεωσ των εργαςιϊν 
ςυντθριςεωσ ζργων εγγείων βελτιϊςεων. 

3. Σθν Τ.Α. Β37/1103/15.9.1994 για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 

4. Σον κανονιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΚΕΤ) του Οργανιςμοφ (ΦΕΚ Β 5227/22.11.2018). 

5. Σθν υπ’ αρικμό 24/2022 κζμα 7ο Απόφαςθ Δ.. του Οργανιςμοφ που αφορά τθν δζςμευςθ 
πίςτωςθσ και ζγκριςθσ για τθν Προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν για τθν αντικατάςταςθ 
υφιςτάμενου κεντρικοφ αρδευτικοφ αγωγοφ του υπόγειου δικτφου του ΓΟΕΒ πεδιάδων 
Θεςςαλονίκθσ – Λαγκαδά (ΣΟΕΒ Παλαιοφ κυλιτςίου-Αρδευτικό Δίκτυο Καβάςιλων). 

 

Ανακοινϊνει ότι προτίκεται να προςφφγει ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:info@goev-ptl.gr


προθγοφμενθ δθμοςίευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του ν. 4412/16 για τθν 
«Προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν για τθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενου κεντρικοφ 
αρδευτικοφ αγωγοφ του υπογείου δικτφου του αρδευτικοφ αντλιοςταςίου Α3 Καβαςίλων», με 
κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ εν λόγω ανάκεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 266.172,20€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (214.655,00€ άνευ ΦΠΑ), ςε βάροσ του λογαριαςμοφ τθσ 
ευρφτερθσ ομάδασ εξόδων 487 «Ζκτακτα ζξοδα» του άρκρου 6 από τθν ομάδα δαπανϊν 48 με τίτλο 
«Διάφορεσ δαπάνεσ» του κεφαλαίου 7 του πρόςκετου προχπολογιςμοφ εξόδων 2022 ζχει 
προβλεφκεί ςυνολικι πίςτωςθ ποςοφ 845.000,00 € (υπολειπόμενο ποςό 726.925,09 €)  για τθν 
κάλυψθ και αυτισ τθσ δαπάνθσ. 

 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ όπωσ αναφζρονται 
ςτο Παράρτθμα Ι (μζροσ Α και Β) το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 
 
Α.1 Περιγραφι 
 
Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν για τθν αντικατάςταςθ του κεντρικοφ 
υπόγειου αρδευτικοφ αγωγοφ του ανατολικοφ αρδευτικοφ δικτφου Καβαςίλων (ΣΟΕΒ Παλαιοφ 
κυλιτςίου), ο οποίοσ ξεκινάει από το υπ’ αρικμόν Α3 αντλιοςτάςιο και με βορειοδυτικι 
κατεφκυνςθ καταλιγει λίγο πριν τον Λουδία ποταμό, επιμερίηοντασ το νερό ςε επιμζρουσ 
υπόγειουσ αγωγοφσ και αρδεφοντασ, ςυνολικά, επιφάνεια ίςθ με περίπου 3.470,00 ςτρζμματα 
(3.471,50 ςτρζμματα για το ζτοσ 2022 και 3.470,50 ςτρζμματα για το ζτοσ 2021), οι οποίεσ 
φιλοξενοφν διαφορετικά είδθ καλλιεργειϊν. Σο ςυνολικό μικοσ του αγωγοφ, από τθν αρχι του ςτο 
υπ’ αρικμόν Α3 αντλιοςτάςιο ζωσ το τζλοσ του, διαμορφϊνεται περίπου ςτα 860,00 μζτρα. Ο υπό 
μελζτθ αγωγόσ παρουςιάηει εκτεταμζνεσ, λόγω παλαιότθτασ, φκορζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε 
εξαιρετικά ςθμαντικζσ απϊλειεσ νεροφ. Οι εν λόγω φκορζσ χρίηουν άμεςθσ αποκατάςταςθσ 
προκειμζνου να μθν χακεί θ τρζχουςα περίοδοσ καλλιζργειασ και να ολοκλθρωκεί ομαλά, προσ 
όφελοσ των γεωργϊν τθσ περιοχισ.  
Αναλυτικά, θ παροφςα περιλαμβάνει τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν: 

Είδοσ Προμικειασ Ποςότ. 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Σιμι 

Μονάδασ 
Δαπάνθ 

ΩΛΘΝΑ Φ500 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 10 ΑΣΜ 700 μ. 180,00 € 126.000,00 € 

ΩΛΘΝΑ Φ630 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 10 ΑΣΜ 150 μ. 220,00 € 33.000,00 € 

ΩΛΘΝΑ Φ200 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 10 ΑΣΜ 40,5 μ. 90,00 € 3.645,00 € 

ΩΛΘΝΑ Φ315 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 10 ΑΣΜ 40,5 μ. 120,00 € 4.860,00 € 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΙΚΘ ΕΜΦΡΑΞΘ Φ630 1 τεμ. 1.650,00 € 1.650,00 € 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΙΚΘ ΕΜΦΡΑΞΘ Φ500 1 τεμ. 1.400,00 € 1.400,00 € 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΙΚΘ ΕΜΦΡΑΞΘ Φ315 6 τεμ. 950,00 € 5.700,00 € 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΙΚΘ ΕΜΦΡΑΞΘ Φ200 3 τεμ. 700,00 € 2.100,00 € 



ΦΡΕΑΣΙΑ 2ΜΧ2Μ 5 τεμ. 2.000,00 € 10.000,00 € 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΕ ΒΑΛΒΙΔΕ 180οC 2 τεμ. 550,00 € 1.100,00 € 

ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΙΟΤ 
ΑΓΚΤΡΩΕΩ ΜΙΑ PE ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ  
Φ200 3 

τεμ. 550,00 € 1.650,00 € 

ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΙΟΤ 
ΑΓΚΤΡΩΕΩ ΜΙΑ PE ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ  
Φ315 

6 τεμ. 650,00 € 3.900,00 € 

ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΙΟΤ 
ΑΓΚΤΡΩΕΩ ΜΙΑ PE ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ  
Φ500 

1 τεμ. 750,00 € 750,00 € 

ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΙΟΤ 
ΑΓΚΤΡΩΕΩ ΜΙΑ PE ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ  
Φ630 

1 τεμ. 900,00 € 900,00 € 

ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΜΕΣΩΠΙΚΘ ΤΓΚΟΛΛΘΘ 75 τεμ. 80,00 € 6.000,00 € 

ΣΑΤΡΟΙ Φ500 5 τεμ. 1.100,00 € 5.500,00 € 

ΓΩΝΙΕ Φ500/45 PE ΚΑΙ Φ500/90 ΡΕ 5 τεμ. 900,00 € 4.500,00 € 

ΓΩΝΙΕ Φ630/45 PE 2 τεμ. 1.000,00 € 2.000,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 214.655,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 51.517,20 € 

 Τ Ν Ο Λ Ο     Δ Α Π Α Ν Η  266.172,20 € 

 
Ακόμθ, λόγω του ότι τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να παραδοκοφν επί τόπου ςτα ςθμεία 
τοποκζτθςισ τουσ, ο ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ των ςωλινων και 
λοιπϊν εξαρτθμάτων, με χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ςυγκόλλθςθσ (μθχανι μετωπικισ 
ςυγκόλλθςθσ) και ζχοντασ τθν κατά νόμο απαιτοφμενθ άδεια εκτζλεςθσ των εν λόγω εργαςιϊν. 
 
Θ μζκοδοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων πολυαικυλενίου τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τα ειδικά τεμάχια 
ΡΕ εξαρτάται από τθν διάμετρο και τθν πίεςθ λειτουργίασ τουσ. τα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ κα 
υλοποιθκοφν εργαςίεσ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ. Πιο αναλυτικά, τα προσ ςφνδεςθ τμιματα 
ςωλινων εξαρτθμάτων κα ςτερεϊνονται ςτισ ςιαγόνεσ ςτερζωςθσ τθσ μθχανισ μετωπικισ 
ςυγκόλλθςθσ και κα ευκυγραμμίηονται. Μετά τθν παρζλευςθ του προβλεπόμενου από τον 
καταςκευαςτι χρόνου ςυγκόλλθςθσ, θ οποία κα υλοποιείται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ 
και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν εκτζλεςθ τζτοιου είδουσ εργαςιϊν, απομακρφνεται θ 
κερμαντικι πλάκα και τα άκρα των ςωλινων πλθςιάηουν μεταξφ τουσ με προςοχι ϊςτε να μθν 
ωκθκεί όλο το τθγμζνο υλικό εκτόσ τθσ ςφνδεςθσ μζχρι να επζλκει θ ψφξθ (χρονικό διάςτθμα που 
εξαρτάται από τθ διάμετρο και το πάχοσ τοιχϊματοσ του ςωλινα/ εξαρτιματοσ). Ο χειριςμόσ του 
εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο προςωπικό. 
 
τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ παρατζκθκε ςτον Πίνακα ανωτζρω, περιλαμβάνεται και 
το κόςτοσ των υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ των υλικϊν επί τόπου του ζργου, των υπθρεςιϊν 
μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ των υλικϊν, το κόςτοσ μεταφοράσ των υλικϊν επί τόπου του ζργου, το 
κόςτοσ απαςχόλθςθσ του απαιτοφμενου προςωπικοφ για τθν εγκατάςταςθ των υλικϊν, το κόςτοσ 
χριςθσ των τυχόν απαιτοφμενων μθχανθμάτων ζργου, κακϊσ και το κόςτοσ τθσ απαιτοφμενθσ 
ςυντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα. 
 
 



Α.2 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
 
Α.2.1 Γενικά 
Σα προμθκευόμενα υλικά κα είναι υψθλισ αντοχισ, καινοφργια και αμεταχείριςτα και ςφγχρονων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Κάκε προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να 
ακολουκεί ελλθνικά, ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα πιςτοποίθςθσ για τθ χριςθ για τθν οποία 
προορίηεται (μεταφορά νεροφ άρδευςθσ). 
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ οποιουδιποτε ελαττϊματοσ ςτα παραλαμβανόμενα υλικά, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να τα αντικαταςτιςει με άλλα όμοια, τα οποία κα ςυμμορφϊνονται με 
τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 
Α.2.2 ωλινεσ πολυαικυλενίου 
Οι υπό προμικεια ςωλινεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από πολυαικυλζνιο PE (3θσ γενιάσ), μζγιςτθσ 
πίεςθσ λειτουργίασ 10 atm, κλιμακοφμενθσ διατομισ, περιλαμβάνοντασ διατομζσ Φ200, Φ315, 
Φ500 και Φ630, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12201-2:2003. Οι ςωλινεσ κα είναι κατάλλθλοι για 
υπόγεια δίκτυα άρδευςθσ, κατάλλθλου πάχουσ ανάλογα με τθ διατομι τουσ. τθν τιμι τθσ 
προμικειασ ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά των υποςτρωμάτων από αμμοχάλικο και άμμο, πάνω 
ςτα οποία κα εγκαταςτακεί ο αγωγόσ, κακϊσ και το ειδικό πλζγμα ςιμανςθσ του αγωγοφ, το οποίο 
κα τοποκετθκεί διαμικουσ του αγωγοφ και ενδιάμεςα ςτισ ςτρϊςεισ επίχωςθσ αυτοφ. Ο ςωλινασ 
κα αναγράφει ςε κάκε μζτρο μικουσ τθν ονομαςτικι διάμετρο, τθν πίεςθ λειτουργίασ του, τον 
καταςκευαςτι και κα φζρει γραμμικι ανά μζτρο αρίκμθςθ του μικουσ από τθν αρχι τθσ 
κουλοφρασ.  
Α.2.3 Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ 
Προμικεια δικλείδων ελαςτικισ ζμφραξθσ GGG, DN 200, 300, 500 και 630, από ελατό χυτοςίδθρο 
κατά DIΝ 3352, οι οποίεσ κα λειτουργοφν ςε πίεςθ 10-16 atm. 
Α.2.4 Φρεάτια 
Προμικεια φρεατίων ελζγχου δικτφων ςωλθνϊςεων μεταφοράσ νεροφ. Θα είναι καταςκευαςμζνα 
από πολυπροπυλζνιο (Corrugated) και κα φζρουν καπάκι (800/600). Τψόμετρο 2m – 3m, με 
ςκάλεσ. Επιςκζψιμο. 
Α.2.5 Πνευματικζσ βαλβίδεσ 
Προμικεια πνευματικϊν βαλβίδων 180 °C, βιδωτϊν, καταςκευαςμζνεσ από ελατό χυτοςίδθρο, 
διπλισ ενεργείασ. 
Α.2.6 Φλαντηοηιμπϊ με δακτφλιουσ αγκυρϊςεωσ 
Προμικεια φλαντηοηιμπϊ με δακτφλιουσ αγκυρϊςεωσ για αμιαντοςωλινα και ςωλινα PVC/PE 
GGG-40/EPDM P.N16/(-10oC) – (+70oC). Γωνιακι μετατόπιςθ 2 x ±3,5οC. Ονομαςτικι διάμετροσ 
Φ200, Φ315, Φ500 και Φ630, με ςϊμα από μαλακό χυτοςίδθρο ASTMA-47 ι ελατό χυτοςίδθρο 
ASTMA-536 και μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 10 atm. Περιλαμβάνονται όλα τα μικροχλικά για τθν 
απρόςκοπτθ τοποκζτθςι τουσ (πχ. λάςτιχα κτλ). 
Α.2.7 ίδερα οπλιςμοφ 
Προμικεια χαλφβδινων οπλιςμϊν ςκυροδζματοσ υδραυλικϊν ζργων, κατθγορίασ B500C (ςίδεροσ 
μπετοφ Φ10-25 IV). 
Α.2.8 Σςιμζντα 
Προμικεια ςάκων τςιμζντου 40kg, τφπου CEM IV/B(P-W) 32,5N, το οποίο κα καλφπτει πλιρωσ τισ 
απαιτιςεισ του ΕΝ 197-1:2011. 
Α.2.9 Εξαρτιματα μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ 
Προμικεια φλαντηϊν λαιμϊν για ςφνδεςθ με πολυαικυλζνιο ΡΕ100 SDR11/PN16, ανεξαρτιτωσ 
διαμζτρου, πλιρθσ, με λάςτιχο, βίδεσ, κλπ. 
Α.2.10 ταυροί 
Προμικεια ςταυρϊν (ταφ) Φ500 καταςκευαςμζνων από πολυαικυλζνιο PE100 PN10. 
 



Α.2.11 Γωνίεσ 
Προμικεια γωνιϊν Φ500 και Φ630, καταςκευαςμζνεσ από πολυαικυλζνιο PE100, 45ο για Φ500 και 
Φ630 και 90 ο για Φ500. 
 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν ςτο φάκελο προςφοράσ τουσ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι τα υπό προμικεια είδθ κα είναι ςυμβατά με τα 
αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Επιπλζον, κα κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι παρζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ για 
χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, περίοδο κατά τθν οποία κα 
αντιμετωπίςουν/επιδιορκϊςουν με ίδια ζξοδα κάκε πικανι αςτοχία ι βλάβθ του υπό προμικεια 
εξοπλιςμοφ, θ οποία δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του ΓΟΕΒ, χωρίσ να αξιϊςουν καμία περαιτζρω 
αποηθμίωςθ από τον ΓΟΕΒ.  
 
Ακόμθ, κα κατακζςουν τεχνικά φυλλάδια/prospectus των υπό προμικεια υλικϊν. 
 
Για τθν απόδειξθ κάλυψθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτάσ τουσ, οι υποψιφιοι κα 
κατακζςουν ςτο φάκελο τθσ Σεχνικισ Προφοράσ τουσ: 

1) Σουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ προμικειασ υδραυλικοφ υλικοφ. 
2) Σουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν ςυγκόλλθςθσ και τοποκζτθςθσ ςωλινων. 
3) Μθχανι μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων ΡΕ, θ κατοχι τθσ οποίασ κα αποδεικνφεται μζςω 

κατάκεςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία ο ςυμμετζχων κα βεβαιϊνει ότι 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του τθν εν λόγω μθχανι ςε περίπτωςθ ανάδειξισ του ωσ ανάδοχοσ τθσ 
προμικειασ. 

4) Άδεια Αρχιτεχνίτθ θλεκτροςυγκολλθτι. 
 
ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Σζλοσ, λόγω τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ απαραίτθτο είναι οι ενδιαφερόμενοι να επιςκεφτοφν τα 
γραφεία του ΓΕΟΒ, προκειμζνου να λάβουν πλιρθ γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του 
δικτφου (υλικά τρζχουςασ κατάςταςθσ, τυχόν ςχζδια και λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
ιδιαιτερότθτεσ δικτφου), ϊςτε να διαμορφϊςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά. Οι 
ενδιαφερόμενοι κα λάβουν «Βεβαίωςθ επίςκεψθσ και χοριγθςθσ πλθροφοριϊν» από τον ΓΟΕΒ, 
τθν οποία επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να κατακζςουν ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τουσ. Για 
ςυνεννόθςθ ςχετικά με τθν θμερομθνία και ϊρα επίςκεψθσ, θ οποία μπορεί να υλοποιθκεί ζωσ και 
μία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να καλοφν ςτο 2310 526542 ι να αποςτζλλουν ςχετικό ζγγραφο αίτθμα ςτο info@goev-
ptl.gr . 
 
Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 

 
Β.1 Σρόποσ Τλοποίθςθσ 

Σα απαιτοφμενα υλικά και υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ κα τα προμθκεφςει με ευκφνθ του ο ανάδοχοσ. 
Β.2 Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ, 
λόγω του κατεπείγοντοσ τθσ προμικειασ για τθν ομαλι ζναρξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου. 
Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που 
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υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ 
που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, 
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ 
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016. 
 
Β.3 Σόποσ παράδοςθσ 

Σα υλικά κα παραδοκοφν επί τόπου ςτα ςθμεία τοποκζτθςισ τουσ ςτθν περιοχι του ανατολικοφ 
αρδευτικοφ δικτφου Καβαςίλων. 
 
Β.4 Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 
Β.5 Δικαίωμα ςυμμζτοχθσ 

Δικαίωμα ςυμμζτοχθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι 
κοινοπραξίεσ που αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι  δεν απαιτεί από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ 
προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
Β.6 Εγγυιςεισ  

Β.6.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ για τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 
4.293,10 €, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
Φ.Π.Α. 
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
 
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
 
Β.6.2  Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ 
τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α.. 
 
Β.7 Σρόποσ πλθρωμισ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν. 



Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ πλθρωμι κα γίνει με πίςτωςθ του τιμιματοσ ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό που κα υποδείξει ςτον ΓΟΕΒ ο ανάδοχοσ, μετά τθν παρακράτθςθ των 
προβλεπόμενων νόμιμων κρατιςεων. 
 
Β.8 Προςταςία προςωπικϊν δεομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
Προςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για 
λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 
προςφοράσ τθσ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων 
ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και 
τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ 
ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ Προςταςίασ 
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και τον Κανονιςμό Ε.Ε. 679/2016, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
 
Β.9 Επίλυςθ διαφορϊν 

Για κάκε διαφορά ι διαφωνία που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και αφορά ςτθν 
ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ των όρων αυτισ ι τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο των εξ αυτισ 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των ςυμβαλλόμενων μερϊν και θ οποία δεν δφναται να 
διευκετθκεί εξωδικαςτικά, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
 
Β.10 Προχποκζςεισ ςυμμζτοχθσ 

Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ είναι τα παρακάτω:  
1) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. Β.6.1 τθσ παροφςασ και με το άρκρο 72 
του Ν.4412/2016. 
2) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αποπλθρωμι του τιμολογίου. 
3) Φορολογικι Ενθμερότθτα ςε ιςχφ,  τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αποπλθρωμι του τιμολογίου. 
4) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) φυςικά πρόςωπα, αβ) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ, αγ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ 
τθσ εταιρείασ, αδ) ςτισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και αε) ςε 
όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
5) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (ζκδοςθσ ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του), από το οποίο προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 
ότι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. 



 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ 
ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
6) Για νομικά πρόςωπα: Πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο 
δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. 
7) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Ακόμθ, ςτθν περίπτωςθ 
υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να προςκομιςκεί ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό, ςτο οποίο να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ παραγράφου Α.2, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ . τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων 
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 
ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου 
υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και 
τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον 
διαγωνιηόμενο τθσ τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ 
διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να 
είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 
διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν 
αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον 
διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  
ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
 
ε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ τρίτων, τα δικαιολογθτικά τθσ εν λόγω παραγράφου (πλθν 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, υποβάλλονται τόςο από τον ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα όςο και από τον τρίτο φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο ςυμμετζχοντασ. 
 
Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 
Β.11 φνταξθ προςφοράσ 

τον ςφραγιςμζνο Φάκελο Προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 Θ λζξθ «Προςφορά» ι θ φράςθ «Φάκελοσ Προςφοράσ» 

 Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρεισ (3) ξεχωριςτοφσ φακζλουσ: 



 Σον ςφραγιςμζνο φάκελο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, όπωσ αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο Β.10 τθσ παροφςασ. 

 Σο ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α.2 τθσ παροφςασ. 

 Σον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. 

 
Β.12 Κατάκεςθ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, μζχρι τθν 28 – 09 – 2022 και ϊρα 14:00 ςτθν 

κεντρικι υπθρεςία του Γ.Ο.Ε.Β. (26θσ Οκτωβρίου 43, 546 27 – Θεςςαλονίκθ, Εμπορικό και 

Επιχειρθματικό Κζντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2οσ όροφοσ, δεξιά πτζρυγα), υπόψθ Σομζα Τπογείου Δικτφου 

τζωσ λίμνθσ Γιαννιτςϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ τθν 30 – 09 –  2022 και ϊρα 10:00 ςτθν κεντρικι υπθρεςία του Γ.Ο.Ε.Β. 
 
Θ παροφςα εγκρίνεται με τθν υπ’ αρικμό 24/2022 κζμα 7ο απόφαςθ Δ.. 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
 
 
 
 

Φ. ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

 Ε-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
ΠΡΟ: Γενικό Οργανιςμό Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδά 
 

Αντικείμενο 
Κόςτοσ (€) 

 

Προμικεια υλικϊν για τθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενου 
κεντρικοφ αρδευτικοφ αγωγοφ του υπόγειου δικτφου του 
ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεςςαλονίκθσ – Λαγκαδά (ΣΟΕΒ Παλαιοφ 
κυλιτςίου-Αρδευτικό Δίκτυο Καβάςιλων) 

 

Φ.Π.Α. 24%  

υνολικό Κόςτοσ Τπθρεςιϊν με Φ.Π.Α. 24%  

 
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι : 

 Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Θ προςφορά ιςχφει για εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ. 

 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

(Τπογραφι – φραγίδα) 
  
                                                                      


