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Από το πρακτικό της αριθμό 16/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/09/2017 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/09/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό

Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 5Ο– Απόφαση16-240/20-9-2017

Επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού: «Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Γαλλικού,
Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών», επειδή εμφιλοχώρησαν λάθη και
παραλήψεις.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Αβραμίδη Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.τηνεπαναδημοπράτηση του διαγωνισμού:
«Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης
αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών», επειδή
εμφιλοχώρησαν λάθη και παραλήψεις, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που
έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΔΑ: 6ΜΗΘΟΛΚ8-Τ2Ξ





ΜΟΥΡΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δημοτική Ενότητα Γαλλικού έχει δεκαπέντε (15) αντλιοστάσια είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και
δέκα (10) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης έχει δέκα έξι (16) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και
οκτώ (8) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης έχει δέκα (10) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και τρείς (3)
δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Μουριών έχει τέσσερα (4) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και
τέσσερις  (4) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Οι επεμβάσεις επιδιόρθωσης  βλαβών θα γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε
οικονομικό φορέα με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κίνησης.

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας του παραπάνω έργου, προέκυψαν παραλήψεις στην διαγωνιστική
διαδικασία, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στη ΔΕΥΑ Κιλκίς με το με ΑΠ 6497/10.7.2017 έγγραφο του
τμήματος διοικητικού – οικονομικού Ν. Κιλκίς της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, τέθηκε θέμα ακυρότητας του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του,
επειδή οι παραλήψεις δεν επιδέχονται τις εκ των υστέρων διορθωτικές ενέργειες.

Για να αρθεί το αδιέξοδο και να συνεχίσει ομαλά η λειτουργία της επιχείρησης έγιναν χωριστές
συναντήσεις της Προέδρου και του ΓΔ με τα στελέχη του τμήματος διοικητικού – οικονομικού Ν. Κιλκίς
της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της υπηρεσίας επιτόπου Ν. Κιλκίς με
σκοπό την εκ των προτέρων συμφωνία χειρισμών του θέματος.

Από τις συναντήσεις αυτές προτάθηκαν οι εξής ενέργειες:

1. Να ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού που θα καλύπτει τα έτη 2018 –
2019.

2. Να επαναπροκηρυχθούν τα τρία έργα ως εργασίες, επειδή μπορεί να ενταχθούν αυτού του
είδους οι συντηρήσεις στον κλάδο των εργασιών, επειδή δεν απαιτείται η χρήση μηχανημάτων
έργων κλπ και δεν χρειάζεται και αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 της
ΔΕΥΑ Κιλκίς. Να γίνουν απευθείας αναθέσεις με τους ίδιους όρους του διαγωνισμού στους
τρείς προσωρινούς μειοδότες, για να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης μέχρι να γίνει η
σύμβαση του συνοπτικού διαγωνισμού.

3. Να γίνει συνοπτικός διαγωνισμός για το υπόλοιπο του ποσού που απομένει εάν αφαιρεθεί
από την αρχικά προϋπολογισθείσα δαπάνη του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού έτους
2017 το ποσό των διεκδικουμένων  και της απευθείας ανάθεσης. Ο συνοπτικός διαγωνισμός
θα καλύψει τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για έξι μήνες και θα τερματιστεί σε κάθε περίπτωση
όταν γίνει η σύμβαση του ανοικτού διαγωνισμού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Με βάση τα ανωτέρω, η δαπάνη λειτουργίας, παρακολούθησης, ελέγχου, συντήρησης και
επιδιόρθωσης απλών ηλεκτρικών βλαβών των παραπάνω αντλιοστασίων και δεξαμενών για χρονικό
διάστημα έως 6 μήνες προϋπολογίζεται σε 21098,25€ πλέον ΦΠΑ.

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τους ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Κ.Α.Δ.: 61.93.02

Σχετικό CPV50532400-7

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,
 Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός ως εργασία, επειδή μπορεί να ενταχθεί στο cpv

50532400-7, δεν απαιτείται η χρήση μηχανημάτων έργων κλπ, έχει ενταθεί στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ως εργασία στον
κωδικό 61.93.02 και επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση του τεχνικού
προγράμματος έτους 2017 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Την εκτέλεση της εργασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο:
«Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης
αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών»,
(επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 21098,25€ σε βάρος του Κ.Α.61.93.02 (ΗΛ/ΚΕΣ
ΕΡΓ.ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ ΚΑΙ Δ/Ξ ΔΕ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-
ΔΟΪ-ΜΟΥΡΙΩΝ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και
θα βαρύνει τηνπίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α.61.93.02 (ΗΛ/ΚΕΣ

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός
CPV

Αριθμός
Τιμολογίου

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο

1

Λειτουργία, παρακολούθηση και ηλεκτρολογικές
εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών αντλιοστασίων,
αντλιοστασίων-δεξαμενών  και δεξαμενών της ΔΕ
Γαλλικού, ΔΕ Πικρολίμνης , ΔΕ Δοιράνης και ΔΕ
Μουριών. Συνολικά 70 σημεία ελέγχου (45 αντλιοστάσια
και 25 δεξαμενές).

50532400-7 1 Ημέρες 180,00 80,24 14443,20

2
Ελεγχος λειτουργίας και ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού ενός
αντλιοστασίου είτε αντλιοστασίου-δεξαμενής

50532400-7 2 τεμ. 135,00 36,58 4938,30

3
Ελεγχος λειτουργίας και ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού μιας
δεξαμενής ύδρευσης

50532400-7 3 τεμ. 75,00 22,89 1716,75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21098,25
ΦΠΑ 24% 5063,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26161,83

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΡΓ.ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ ΚΑΙ Δ/Ξ ΔΕ ΓΑΛ-ΠΙΚΡ-
ΔΟΪ-ΜΟΥΡΙΩΝ),του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16-240/20-9-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος
Κιλκίς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ,
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΥΡΙΩΝ».

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, Κωδικός : 61.93.02

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ24/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
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( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ».

Προϋπολογισμού 21098,25 Ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%),

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, να
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω υπηρεσίας.
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Άρθρο1: Κύριοςτης Υπηρεσίας– Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας.

1.1 Αναθέτουσα αρχή:Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ , (
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ )

1.2

1.2 Εργοδότης ή Κύριοςτης Υπηρεσίας:Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ).

1.3 Φορέας εκτέλεσης της Υπηρεσίας:Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ).

1.4 ΠροϊστάμενηΑρχή:ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

1.5 Διευθύνουσαή Επιβλέπουσα Υπηρεσία:Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Άρθρο2:Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α)η παρούσα διακήρυξη,

β)η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου79 παρ.2ν.4412/2016.

γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ)ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε)ησυγγραφή υποχρεώσεων,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Οδός : 1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης

Ταχ.Κωδ. : 61100

Τηλ. : 2341029330

Telefax : 2341029320

E-mail : korkotidis@deyak.gr
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στ) το τεύχος τεχνικών  προδιαγραφών,

ζ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων
των ανωτέρω

Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς -
Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2341029330  και fax: 2341029320. Επίσης
θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.
Οι παραλήπτες των Τευχών Δημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το αναφέρουν στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων τευχών δημοπράτησης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, 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.

Άρθρο 3: Υποβολήφακέλουπροσφοράς.

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 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. 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 ορίζονταιστοάρθρο18 της παρούσας.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδροτης Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

Του…………………..

Για την Υπηρεσία  : «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ».

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίαςυποβολής προσφορώνστις …/…../2017

3.Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:

α)ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24,

γ)ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

Οι δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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5. Οι προσφορές υπογράφονται και μόνο γράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Άρθρο4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών-Υποβολή δικαιολογητικών - Κατακύρωση-
Σύναψη σύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού.

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.

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 λήξη της
προθεσμίαςτουάρθρου18 της παρούσας.

β)Οι προσφορές που παραλαμβάνονται χωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα
της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο
πρακτικό και μόνο γράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,μονογράφονται δε
από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό. Στην συνέχεια η Επιτροπή
Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά
και τις απαιτήσεις της μελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής,  καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του
διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με το
πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής , είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο
όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους
αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε
όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό
Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .

Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,  η οποία και
κοινοποιείται στους Προσφέροντες.

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .

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.

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση–Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

ΑΔΑ: 6ΜΗΘΟΛΚ8-Τ2Ξ





α)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, ΔΕΚΑ (10) ημερών,
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την
Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ήii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ήiii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της παρούσας, o 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.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για
την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

β)Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωναμε τις διατάξεις των άρθρων 105/316 και
106/317του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, 1ο χλμ. Κιλκίς-
Ξηρόβρυσης, Τ.Κ.61100, Κιλκίςτην επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον προσωρινό
ανάδοχο απόφασης (τόπος και χρόνος).

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3 της
παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

4.3 Ενστάσεις.

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή

Της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ'αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο127του
Ν.4412/2016,ωςεξής :

α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού.

β)Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, 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 ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή
της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος.
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Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 316 τουν.4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

Άρθρο6: Γλώσσα διαδικασίας.

6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικάστηνελληνικήγλώσσα.

Άρθρο7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.

7.1. Γιατη δημοπράτησητης υπηρεσίας,τηνεκτέλεσητης σύμβασης,εφαρμόζονταιοι διατάξειςτωνπαρακάτω
νομοθετημάτων:

1. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’147),

2. (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 γς Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335)»,

3. Τουν.4013/2011(Α’204)«ΣύστασηενιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεωνκαιΚεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .

4. Τουν.3861/2010(Α’112)«Ενίσχυση της
διαφάνειαςμετηνυποχρεωτικήανάρτησηνόμωνκαιπράξεωντωνκυβερνητικών,διοικητικώνκαιαυτοδιοικητικώνοργάνωνστ
οδιαδίκτυο"ΠρόγραμμαΔιαύγεια" και άλλες διατάξεις».

5. Τουν.3548/2007(Α’68)«ΚαταχώρισηδημοσιεύσεωντωνφορέωντουΔημοσίουστονομαρχιακόκαι τοπικό
Τύποκαι άλλες διατάξεις».

6. Του  Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( Φεκ 191/23-
8-1980)

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’248)«Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας».

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή
εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.

7.5 Την με αριθμό Απόφαση 16-240/20-9-2017του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και τα
τεύχη του διαγωνισμού, διετέθη  πίστωση ποσού 21098,25 € σε βάρος του κωδικού 61.93.02
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ» του
προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2017, εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της υπηρεσίας και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Υπηρεσίας,Φόροι,Δασμοί,κλπ.- Πληρωμή Αναδόχου.

8.1 Χρηματοδότηση
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Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α.Δ.:61.93.02) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τις περιπτώσεις υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν.4013/2011.

8.2 Τρόπος πληρωμής

 Κάθε μήνα θα εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν, το οποίο θα

εξοφλείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

 Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ

Άρθρο9: Παροχή διευκρινίσεων γιατη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σεόλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη
εργάσιμη  ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 10:Τεκμήριοαπότη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες υλοποίησης της υπηρεσίας .

Άρθρο 11:Τίτλος,προϋπολογισμός,τόπος,περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας.

11.1. Τίτλος της υπηρεσίας.

Ο τίτλοςτης υπηρεσίας είναι:

«Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕ
Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών»

11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της υπηρεσίας ανέρχεταισε 21098,25Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

11.3 Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης των αντλιοστασίων θα εκτελούνται στα
αντλιοστάσια και τις δεξαμενές των Δημοτικών ενοτήτων Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών, όπως αναφέρονται
στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης.

11.4 Περιγραφήκαι ουσιώδη χαρακτηριστικάτης υπηρεσίας.

Η Δημοτική Ενότητα Γαλλικού έχει δεκαπέντε (15) αντλιοστάσια είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και δέκα (10) δεξαμενές
βαρύτητας οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης έχει δέκα έξι (16) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και οκτώ (8) δεξαμενές
βαρύτητας οικισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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Η Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης έχει δέκα (10) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και τρείς (3) δεξαμενές βαρύτητας
οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Μουριών έχει τέσσερα (4) αντλιοστάσια  είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές ,  και τέσσερις  (4) δεξαμενές
βαρύτητας οικισμών.

Οι επεμβάσεις επιδιόρθωσης  βλαβών θα γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
για το όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται μετά από πρόγραμμα συντήρησης που θα συντάξει η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ σε
συνεννόηση με τον ανάδοχο της Υπηρεσίας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν έχει την υποχρέωση προς τον ανάδοχο  να απορροφήσει το σύνολο των  ποσοτήτων για τις υπηρεσίες
όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 12:Προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η συνολικήπροθεσμίαεκτέλεσηςτης υπηρεσίας,ορίζεταισεέξι (6) μήνεςαπότηνημέραυπογραφήςτης σύμβασης.

Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υπηρεσιών, διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο
ανάδοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 219 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 13:Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών.

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «συνοπτική διαδικασία» του άρθρου 264 του
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.Ηοικονομικήπροσφοράτωνδιαγωνιζομένων,θασυνταχθείκαιυποβληθείστο έντυπο με τίτλο
«Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» που συνοδεύει τα τεύχη του διαγωνισμού.

13.2 Η προσφορά δίνεται σε Ευρώ , χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει τοσύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

13.3 Κάθεδιαγωνιζόμενοςμπορείναυποβάλειμόνομίαοικονομικήπροσφορά.

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14:ΚριτήριοΑνάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και
95παρ.2.ν.4412/2016 .

Άρθρο 15:Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

15.1 ΔΕΝ προβλέπεταιΕγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ.1β) του
ν.4412/2016

Άρθρο16:Χορήγηση Προκαταβολής– Ρήτρα πρόσθετηςκαταβολής (Πριμ).

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
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Άρθρο 17:Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι: «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου
αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό
μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική υποχρέωση».

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.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δ.Ε.Υ.Α.  Κιλκίς),

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,

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

Σεπερίπτωσηανάθεσηςτης σύμβασηςσεένωση(κοινοπραξία),όλα τα μέλητηςευθύνονταιέναντιτης
αναθέτουσαςαρχήςαλληλέγγυακαιειςολόκληρονμέχριπλήρουςεκτέλεσηςτης σύμβασης.

Άρθρο17Α:Έκδοσηεγγυητικών.

1. Οιεγγυητικέςεπιστολέςκ α λ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς εκδίδονταιαπόπιστωτικάιδρύματαπουλειτουργούννόμιμαστακρ
άτη– 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 , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 18:Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η…./…../20 17 ,
ημέ ρα . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ.

Άρθρο 19:Χρόνος ισχύος προσφορών.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
τουν.4412/2016, για διάστημα έξι ( 6 ) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20:Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί:
 Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς , ( www.deyak.gr ).
 Στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Κιλκίς.

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς , (

www.deyak.gr ).

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας , βαρύνουν τον ανάδοχο
της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21:Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

21.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, των κρατών – μελών της Ε.Ε., των
χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ / G.P.A. ), του  Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν
υπογράψει διμερείς συμφωνίες, ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και
δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες .

Άρθρο22: Κριτήρια επιλογής.

Η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 304-308 του ν.4412/2016 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Α. Λόγοιαποκλεισμού.

1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
όταν υπάρχει εις 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 L300της
11.11.2008 σ.42),

β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –μελών της Ένωσης(ΕΕC195της25.6.1997,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(ΕΕL192της31.7.2003,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 (ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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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 (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4αυτής,

ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησητης 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 (ΕΕL309της25.11.2005,σ.15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον.3691/2008(Α΄166),

στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο2 της Οδηγίας2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου2011, 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/ΔΕΥτουΣυμβουλίου(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1),ηοποίαενσωματώθηκεστηνεθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη κατά
δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα
οριζόμενα στην παρ.2του άρθρου73ν.4412/2016.

Αν ο οικονομικός φορέας 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.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τιςακόλουθεςκαταστάσεις:

(α)έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου18 του ν.4412/2016

(β)εάν ο οικονομικός φορέας 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,
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(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 των οικονομικών φορέων κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48τουν.4412/2016,δεν μπορεί
να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ)εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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 23της παρούσας,

(η)εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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.

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων1,2 και 3.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.

Β.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Άρθρο 23:Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.

23.1 ΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσηςτηςΕΑΑΔΗΣΥ.

[Β]Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016:
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Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτωτων ορίων, οι αναθέτουσες
αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄75) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79
ν.4412/2016 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ.4 του άρθρου79 ν.4412/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου22 Α της παρούσας,

β)πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,σύμφωναμετοάρθρο22Β

23.2 Δικαιολογητικά(Αποδεικτικά μέσα).

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 18 και
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο4.2 (α).

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22Α και 22Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ,
είναι τα εξής :

23.3 Δικαιολογητικά κατακύρωσης μη συνδρομής λόγων αποκλεισμούτου άρθρου22Α.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου22Α οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α)Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

(β)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους–μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

(γ)Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, που εκδίδεται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, που
εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

(δ)Αν το κράτος – μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου
22Α., 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 στα υπό1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22Ατης παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά
του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

(ε)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22,υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.
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23.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β.

(α)Πιστοποιητικό  εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, με αντικείμενο δραστηριότητας «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» είτε
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.

( β )  Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως δικαιολογητικά, τα’ αντίστοιχα παραπάνω έγγραφα που ισχύουν και
εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των .

23.5 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Άρθρο24:Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.

24.1 Οφάκελοςπροσφοράς(προσφορά)τωνδιαγωνιζομένωνπεριλαμβάνει,ταακόλουθα:

(α)ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελομετηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»,
( β ) ξεχωριστόσφραγισμένοφάκελομετηνένδειξη«ΟικονομικήΠροσφορά»σύμφωναμετακατωτέρω:

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 ως προκαταρκτική

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο οικονομικός φορέας θα

δηλώνει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής

τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β

Αναλυτικότερα, στην ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής:

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού.
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
1) δεν υπάρχει εις 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 ).
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Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπου ο οικονομικός φορέας θα
δηλώνει ότι:
1) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, όπου ο οικονομικός φορέας θα
δηλώνει ότι:
1) κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.
2) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
4) δε συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
5) δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4412/2016.
6) δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ούτε έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης.
7) δεν 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
8)  δεν 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.

Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Δεν απαιτείται

Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής (Ενότητες Α έως Δ)
Ενότητα Α: Καταλληλότητα
Το κριτήριο 1 (όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του).

Ενότητα Β : Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται.

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται.

Ενότητα  Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται.

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Δεν απαιτείται.

2) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςτου προσφέροντος ή του νομικού προσώπου.

Για τα φυσικά πρόσωπα είναι η αστυνομική  ταυτότητα, για τα νομικά πρόσωπα είναι το  ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν

τροποποιήσεις του ή  το τελευταίο  κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από το ΓΕΜΗ

3) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Πρακτικό ή απόφαση του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους- νομικού προσώπου της

ένωσης, με το οποίο:

-εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών)

-εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου

αναδόχου) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα των απαιτούμενα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς), καθώς για να

καταθέσει την προσφορά σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και να παραστεί στην

αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί
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-ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) με

τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν είναι γνώστης της ελληνικής

γλώσσας, υποχρεούται να μεταφράζει κάθε έγγραφο στην ελληνική με δικά του έξοδα, επιμέλεια και ευθύνη.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση

προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές

εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό

του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο

αμοιβής.

4) Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπου ο οικονομικός φορέας θα
δηλώνει:

1) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. Μ24/2017 μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς και των
σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες
από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή, ματαίωση, ή ακύρωση
του διαγωνισμού.

4) Τον αριθμό του FAXείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία της ΔΕΥΑΚ με τον οικονομικό φορέα.

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

24.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονο γράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 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.

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΦΟΡΕΑ.

Αν παρέλθουν τέσσερεις ώρες από την ώρα της ειδοποίησης για βλάβη και ο ανάδοχος δεν μεταβεί στο σημείο της βλάβης για

εντοπισμό και επιδιόρθωση υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης :

• 2,5% επί της  συμβατικής τιμής των  υπηρεσιών  που καθυστερούν, για τις πρώτες τέσσερεις (4) ώρες καθυστέρησης και

5% επί της  συμβατικής τιμής των  υπηρεσιών  που καθυστερούν για τις υπόλοιπες ώρες.

Επίσης για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης της προγραμματισμένης συντήρησης και ελέγχου του επιβάλλεται

ποινική ρήτρα 5% επί της  συμβατικής τιμής των  υπηρεσιών  που καθυστερούν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο , ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε

αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄
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Οι ρήτρες καθυστέρησης  θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επόμενη

πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα

αναφέρονται στην  Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Επίσης εάν οι ποινικές ρήτρες που έχουν υποβληθεί στον ανάδοχο φθάσουν αθροιστικά στο ποσό των 5.000,00 €, τότε ο

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί μετά την ειδοποίηση του, για μετάβαση σε αντλιοστάσιο είτε δεξαμενή και

ακολούθως για εντοπισμό και επιδιόρθωση της ηλεκτρολογικής  βλάβης και καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων (4) ωρών, και

εφόσον η βλάβη έχει επείγουσα χαρακτήρα, ιδίως σε περίπτωση που κάποιος οικισμός δεν έχει νερό, η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το

δικαίωμα να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλον οικονομικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά τιμής που θα

προκύψει σε σχέση με τις τιμές της σύμβασης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο και παρακρατείται από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 26.   ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο χρόνος εγγύησης των υπηρεσιών μετράει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και θα είναι διάρκειας 12

μηνών.

ΆΡΘΡΟ 27. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι και ο ανάδοχος της υπηρεσίας  οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των

αντλιοστασίων , και των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, και συγκεκριμένα τις δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και  την

δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η εκτέλεση των εργασιών.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών, έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους

εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής

προσφορών.

Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμιά πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου εξαιτίας τυχόν δαπανών

που ενδεχομένως να υποστεί και οι οποίες οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς και στην

κατάσταση των οδών πρόσβασης σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 28.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

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.

Εάν ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους τμήμα ή

τμήματα της σύμβασης που υπερβαίνουν το 30%της συνολικής αξίας της, τότε θα πρέπει στα δικαιολογητικά συμμετοχής να

υποβάλει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 για τον ή τους

υπεργολάβους.
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Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αφορά τον υπεργολάβο θα συμπληρωθούν οι ενότητες Α κα Β του

μέρους ΙΙ (πληροφορίες σχετικά με τον υπεργολάβο) καθώς και το μέρος ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισμού).

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.

Η αναθέτουσα αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης, επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους

, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 22 Α (Λόγοι αποκλεισμού) και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23.3 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.

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή σχετικά με τους υπεργολάβους, 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.

Άρθρο29:Διάφορες ρυθμίσεις

Η έγκριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την με
αριθμό 16-240/20-9-2017 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

Κιλκίς, …./ …./ 2017
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