
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εργασία «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση
τιμολογίου για την εκτέλεση των εργασιών απόφραξης δικτύου
αποχέτευσης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 20.000,00€ (πλέον
του Φ.Π.Α. 23%)

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
23%.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες
προσφορές ενώπιον της σχετικής επιτροπής διαγωνισμού οι οποίες θα
κατατεθούν στην ΔΕΥΑ Κιλκίς έως την Παρασκευή 20/2/2015 και
ώρα 10:00 πμ ακριβώς.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 400,00 € δηλαδή 2%
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (20.000,00 €). Η λήξη ισχύος της
εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έναν μήνα πέραν της
λήξης της ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Κιλκίς και στα τηλέφωνα 2341029330.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης

Δήμαρχος Κιλκίς



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις:

 Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο. Τ. Α.»

 Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»

 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και   ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ειδικότερα το Αρ. 20 §13.

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

 Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4281/2014 .

Την 16/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη  πίστωση ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ
61.93.11 «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε αγωγούς Φ63 - Φ90
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στη ΔΕ Κιλκίς» του προϋπολογισμού
εξόδων, οικονομικού έτους 2015, εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

2. Την 33 /2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή

Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015.



Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη

τιμή, για την ανάθεση εργασιών Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης προϋπολογισμού

20.000,00 € σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελούν ενιαίο και

αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.

Άρθρο 1

Τόπος και  χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός δια συμπληρώσεως αναλυτικού τιμολογίου από μέρους του

ενδιαφερόμενου (επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη) και θα διεξαχθεί στα Γραφεία της

ΔΕΥΑ Κιλκίς την 20η Φεβρουαρίου 2015 , ημέρα Παρασκευή,  ενώπιον της Αρμόδιας

Επιτροπής της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η  10 π.μ.

Άρθρο 2

Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Η παρούσα διακήρυξη.

2. Το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και μελέτη.

Άρθρο 3

Προσόντα διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που ασκούν

νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά συμμετοχής



Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας

διακήρυξης.

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους

οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των

ΟΤΑ.

γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

δ)   Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει

αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής

τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο

κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε

ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών

5.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

6.   Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους

υποχρεούται στην   καταβολή εισφορών.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των  400,00 € ( 2% του συνόλου

του προϋπολογισμού της εργασίας ),   για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή



γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης

τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ενδιαφερόμενος, στoυ οποίου το όνομα θα γίνει η

κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης

εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5 % του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το

Φ.Π.Α.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο

Δημόσιο και κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του

ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 6

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος και σε αυτόν να

αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

Γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης

Δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ε.  Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου- αποστολέα

Σε αυτόν τον κύριο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:

 O σφραγισμένος φάκελος με τα απαιτούμενα, από την παρούσα διακήρυξη

δικαιολογητικά, στον οποίο θα αναγράφεται η φράση με κεφαλαία γράμματα

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ»

 Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά και θα έχει με

κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα

αναφέρει ευκρινώς:

τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, τον αριθμό της

διακήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του

ενδιαφερόμενου-αποστολέα

Οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι υποχρεωτικές και η μη τήρησή

τους επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους

εκπροσώπους τους.



Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους

διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του Δ.Σ ή από άλλο νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες

εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα  κοινοπρακτούντα μέλη

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή

κοινοπραξίες.

Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν

μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία

λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε

τρόπο από την εταιρεία αυτή.

4. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει

στην έδρα της ΔΕΥΑ Κιλκίς – με ευθύνη του προσφέροντος- από την προηγούμενη (εργάσιμη

ημέρα), στην ακόλουθη διεύθυνση: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση Τ.Κ. 61100.

Άρθρο 7

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση,

μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της

προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της,

εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται  και στο πρακτικό της δημοπρασίας.



Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη

του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό.

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να

γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών

συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία

των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.

Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά

με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.

Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο,

παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού

φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην

αίθουσα του διαγωνισμού  αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και

αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα

ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε

να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους.

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά

και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους

της διακήρυξης, απορρίπτονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

Άρθρο 8

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.



Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας.

Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 9

Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα σε προθεσμία

είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.

Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό

αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας

που προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.

Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑ Κιλκίς η εγγύηση συμμετοχής και η

δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον

επόμενο μειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 10

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης - τρόπος

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και ισχύει για ένα (1) έτος ,

ημερολογιακά.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση

και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς

ΔΕΥΑ Κιλκίς με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11

Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική αξία της ανάθεσης θα γίνει  στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕΥΑ

Κιλκίς αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος

πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 12

Δημοσίευση



Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στον τύπο τουλάχιστον 5 ημέρες

πριν την διενέργεια του διαγωνισμού..

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η

εργασία, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την

υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 13

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων

μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί  εφ’ όσον επιθυμεί, να αποσύρει

την προσφορά του άνευ ποινής.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 14

Αναπροσαρμογή τιμών

Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο έως την λήξη της

σύμβασης.

Άρθρο 15

Τιμές προσφοράς

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις,

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν  γραπτές σύμφωνα με το έντυπο



Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και στις δύο μορφές

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 16

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως

13:00 από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ταχ. Δ/νση 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση Τ.Κ. 61100.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης

Δήμαρχος Κιλκίς



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°

Αντικείμενο της εργασίας - Διατάξεις που
ισχύουν

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον έλεγχο, την συντήρηση και
τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2015.

Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :

Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.
Τ. Α.»

Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»

Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου

Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις»

Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων»

Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».



ΑΡΘΡΟ 2°

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης
είναι :

α) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων γ) Τεχνική

Έκθεση

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 3°

Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας
αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 400,00 € σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του Π. Δ.
28/1980 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4°

Προσφορές

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά
την παρούσα εργασία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου για
τις προς παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η
σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την
ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του
αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο
προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το  οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής
θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την
κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 5°

Σύμβαση



Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής,
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να
καταθέσει την κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % επί του συνόλου
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. (δηλαδή πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1.000,00 €), και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος
ενός έτους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο
της εργασίας μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή. Η
πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης
της εργασίας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την
προσκόμιση των τιμολογίων.

Αρθρο 7o

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του
αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε
είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ.28/1980.

Αρθρο 8o

Πλημμελής παροχή υπηρεσιών

Εφ’ όσον οι παρούσες παροχές υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο 9o

Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλους
τους νόμιμους φόρους , τέλη και κρατήσεις , που ισχύουν από τη μέρα που έγινε ο
διαγωνισμός.

Επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό τα
δώρα του Πάσχα   των Χριστουγέννων, τις   άδειες,   τα επιδόματα   αδείας   ,
και τις προσαυξήσεις των ημερών υποχρεωτικής αργίας, αν χρειασθεί τις ημέρες
αυτές το προσωπικό του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας.



Αν μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα, από
τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Τον ανάδοχο τέλος βαρύνουν τα οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας.

Άρθρο 10ο

Μελέτη συνθηκών του έργου.

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι αυτός είχε και πήρε
υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς της γενικές και τοπικές συνθήκες του
έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων αυτού, τις απαιτούμενες
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση
των δρόμων, την ανάγκη για κατασκευή δρόμων για προσπέλαση, την ευχέρεια για
εξεύρεση εργατικού προσωπικού, νερού,   ηλεκτρικού ρεύματος,   τις
καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα  των ρευμάτων, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές,
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα πιθανά ζητήματα που θα προκύψουν, τα οποία με
οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν το κόστος του έργου και ότι τα έργα
θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την σύμβαση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο
ανάδοχος.

Άρθρο 11ο

Ατυχήματα και ζημίες.

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ι.Κ.Α. είναι
υποχρεωμένοι να ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε
περίπτωση έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι
ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που
είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο
προσωπικό είναι επίσης υποχρεωμένος να το ασφαλίσει σε μια από τις
αναγνωρισμένες από το   Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. Η δαπάνη για
τα ασφάλιστρα συνολικά, για εργοδοτική εισφορά και εισφορά του ασφαλισμένου
βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με
αποζημιώσεις για ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, και με
αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλεί το προσωπικό του αναδόχου ή τα
μεταφορικά του μέσα σε ξένες ιδιοκτησίες και σε έργα του Δημοσίου , Δήμων και
Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.

Άρθρο 12ο

Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και
κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν



από τις διατάξεις που ισχύουν, παίρνει μέτρα για την πρόληψη  ατυχημάτων
στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών
σε αυτούς, διατηρεί και ενημερώνει Φάκελο Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.).

Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας
εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των
πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 13o

Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των παροχών
υπηρεσιών.

Άρθρο 14o

Διάρκεια και παραλαβή της εργασίας

Η διάρκεια της εργασίας θα είναι μέχρι και τη λήξη του τρέχοντος ημερολογιακού
έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
αντικειμένου.

Η παραλαβή της εργασίας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από  τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη
των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο
του συμβατικού χρόνου εγγύησης.



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°

Αντικείμενο της εργασίας - Διατάξεις που
ισχύουν

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον έλεγχο, στην συντήρηση και
στον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2015.

Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :

Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.
Τ. Α.»

Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»

Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου

Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις»

Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων»

Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».



ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο   ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα Μηχάνημα Έργων
τύπου αποφρακτικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 Αντλία πιέσεως παροχής 600 lt/min και πίεσης 160 bar τουλάχιστον
 Αντλία αναρρόφησης παροχής 4’’ τουλάχιστον
 Χωρητικότητα δεξαμενής 12 m3 τουλάχιστον
 2 λάστιχα καθαρισμού παροχής τουλάχιστον 1’’ και ½’’

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά του Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα μηχανήματα που διαθέτει
τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας
κυκλοφορίας - χρήσης ή την Έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων όπου θα
φαίνεται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να
προσκομίσει φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή του αποφρακτικού
μηχανήματος.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της
Υπηρεσίας να προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά
την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για
την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. καθώς
και για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα
οχήματα, μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των
εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα  από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από   την νομοθεσία μέτρα προστασίας
και ασφάλειας.



Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1. Απόφραξη
δικτύου
αποχέτευσης ανά
μέτρο μήκους
αγωγού

m 1.000,00 4,00 € 4.000,00 €

2. Απόφραξη
δικτύου
αποχέτευσης ανά
φρεάτιο
επίσκεψης

τεμ 160,00 100,00 € 16.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00 €

Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.600,00 €



ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1. Απόφραξη
δικτύου
αποχέτευσης ανά
μέτρο μήκους
αγωγού

m 1.000,00

2. Απόφραξη
δικτύου
αποχέτευσης ανά
φρεάτιο
επίσκεψης

τεμ 160,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


