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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341 029320
Email: info@deyak.gr
Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
Κιλκίς, 06 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 307
ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπ’ όψιν:
1)
Την με αριθμό απόφαση 20-315/18-09-2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο:
Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της μελέτης με τίτλο: « ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
2)
Τη με αριθμό 020/21-01-2019 Έκθεση ανάληψη δαπάνης (ΑΔΑ:99Β5ΟΛΚ8-7ΨΕ) η οποία
αντικατέστησε τη με αριθμό 174/17-09-2018 Έκθεση ανάληψη δαπάνης με ΑΔΑ.ΩΛΨΜΟΛΚ8ΧΩΝ), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη από την Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς
θα προβεί σε απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
προϋπολογισμού 8.719,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την Τρίτη 12
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 τον κλειστό φάκελο της προσφοράς σας ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.
Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς
της μελέτης)
2.
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο)
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:15μμ. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν μπορεί
να είναι παρόντες.
Η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της προσφοράς, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του
αναδόχου για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, πριν την
υπογραφή της σύμβασης.
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Έτσι, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα.
 Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 27 σε ισχύ.

Συνημμένα σας αποστέλλονται:


Μελέτη που περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνική Περιγραφή
γ) Προεκτίμηση Αμοιβής
δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986

Με εκτίμηση
Ο Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αβραμίδης Ηλίας
Χημικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341 029320
Email: info@deyak.gr
Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».

Προϋπολογισμού 8.719,00 €
(10.811,56 € με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνική Περιγραφή
γ) Προεκτίμηση Αμοιβής
δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
Άρθρο 1ο
Αναθέτων φορέας ‐ Κύριος της μελέτης – Στοιχεία επικοινωνίας
1.1. Αναθέτων φορέας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς).
1.2. Εργοδότης ή Κύριος της μελέτης: Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
1.3. Φορέας εκτέλεσης της μελέτης: Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
1.4. Προϊστάμενη Αρχή: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
1.6. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: 10 χλμ Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
Αριθμός τηλεφώνου: 23410 29330, 23410 25053
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): 23410 29320
Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
2.1. Η διενέργεια της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων υδρευτικού συστήματος Πικρολίμνης», θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την περ. (38) αρ. 377
Ν. 4412/2016 και του Ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Άρθρο 3ο
Αντικείμενο μελέτης ‐ Προϋπολογισμός
3.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδρευτικού συστήματος Πικρολίμνης».
3.2. Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης προεκτιμάται στο ποσό των 8.719,00 € συν
Φ.Π.Α.24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 10.811,56 €, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, του οικονομικού έτους 2019.
[Κ.Α.Ε:61.00.01.04 –(Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων)].
Άρθρο 4ο
Είδος της διαδικασίας ‐ Κριτήρια ανάθεσης
4.1. Η σύναψη σύμβασης μελέτης θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήρια τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της
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σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 326 και 328 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5ο
Χρόνος και τόπος διενέργειας της διαδικασίας
5.1. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 12-02-2019 ημέρα Τρίτη
και ώρα 12:00.
5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας, στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, οδός 10 χλμ Κιλκίς-Ξηρόβρυσης,
61100 Κιλκίς.
5.3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία
προσφορά.
Άρθρο 6ο
Δικαίωμα συμμετοχής
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εκπόνησης της μελέτης
και είναι εγκατεστημένα σε:
α. Σε κράτος‐μέλος της Ένωσης.
β. Σε κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6.2. Η συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάθεση προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρως
ενήμερος των τευχών της παρούσας μελέτης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Η επίδοση της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
εκπόνησης της μελέτης ως και τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 7ο
Έγγραφα μελέτης – Πρόσκληση
7.1. Τα έγγραφα της μελέτης συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281του Ν.
4412/2016. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
α. Το συμφωνητικό (που θα υπογραφεί).
β. Η οικονομική προσφορά.
γ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
δ. Το τεύχος προεκτίμησης αμοιβής.
ε. Η τεχνική περιγραφή.
στ. Οι εγκεκριμένες μελέτες.
Άρθρο 8ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
8.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάθεση και οι οικονομικές
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
8.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
05/10/1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
8.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται
εναλλακτικά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
9.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.
4412/2016 και όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
Άρθρο 10ο
Εγγυήσεις
10.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν προβλέπεται κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής, καθώς και εγγύησης καλής εκτέλεσης από τους υποψήφιους αναδόχους.
Άρθρο 11ο
Υποβολή φακέλου προσφοράς







11.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το
σύνολο των απαιτούμενων για την εκπόνηση της μελέτης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών.
11.2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
παραλαβής των προσφορών.
11.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η επωνυμία του αναθέτοντος φορέα «Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς».
Ο τίτλος της μελέτης «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδρευτικού συστήματος
Πικρολίμνης».
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
11.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς της
παρούσας μελέτης άρτια συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο.
11.5. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ (€) και δεν πρέπει να
υπερβαίνει την συνολική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
τεύχος προεκτίμησης αμοιβής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο
οποίος αναγράφεται ξεχωριστά.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
12.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
12.3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί,
ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
Άρθρο 13ο
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Δικαιολογητικά κατακύρωσης
13.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας της ανάθεσης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
δ. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα.
ε. Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 27 σε ισχύ.
Άρθρο 14ο
Εκτέλεση σύμβασης μελέτης
14.1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε τρείς
μήνες από την υπογραφή της σύμβαση.
Η εκτέλεση της σύμβασης μελέτης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 του Ν.
4412/2016. Αναλυτικοί όροι τίθενται στο συμφωνητικό που θα υπογραφτεί.
Άρθρο 15ο
Τρόπος πληρωμής
15.1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις
του, εκδίδει τιμολόγιο για τις μελέτες που έχει εκπονήσει και παραλάβει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
15.2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Κιλκίς, 17-09-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αποστολίδης Νικόλαος
Χημικός Μηχανικός M.Sc

Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
υδρευτικό σύστημα Πικρολίμνης. Ειδικότερα αφορά αφενός στις υφιστάμενες υποδομές
του υδρευτικού συστήματος Πικρολίμνης και αφετέρου στην υλοποίηση του έργου
μεταφοράς πόσιμου νερού από γεωτρήσεις της περιοχής Μανδρών της Δ.Ε. Γαλλικού
στην κεντροβαρική δεξαμενή του Μαυρονερίου και τροφοδοσίας των οικισμών που είναι
συνδεδεμένοι με αυτήν. Τα στοιχεία των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του
συστήματος Πικρολίμνης καθώς και του υπό κατασκευή αγωγού ύδρευσης του παραπάνω
έργου (όδευση αγωγού), είναι στην κατοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς και προς διάθεση στους
ενδιαφερόμενους.

Κιλκίς, 17-09-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αποστολίδης Νικόλαος
Χημικός Μηχανικός M.Sc

Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
1.1. Οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης
«Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδρευτικού συστήματος Πικρολίμνης», είναι:
α. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β. Η απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147)» με αριθμό πρωτ. ΔΝΣγ
/32129/ΦΝ 466/20‐07‐2017.
γ. Η Εγκύκλιος 4, με αριθμό πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν. 439.6/16‐03‐2018, του Γενικού
Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την
«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2018».
1.2. H προεκτιμώμενη αμοιβή εκπόνησης της προαναφερθείσας μελέτης προσδιορίζεται ως
ακολούθως:
Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο
απασχόλησης
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:
α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.
Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε 300*τκ, όπου τκ είναι
ο συντελεστής, όπως έχει ορισθεί παραπάνω. Οι αποζημιώσεις νοούνται για απασχόληση εντός ή
εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών. Για την εκπλήρωση των αναγκών
της παρούσας ανάθεσης ορίζονται 24 ανθρωποημέρες.
Συνεπώς, η προεκτιμώμενη αμοιβή της περιβαλλοντικής μελέτης, υπολογίζεται ως εξής:
Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη=300*τκ=300*1,211=363,3 €.
Αμοιβή Α = ποσό ημερήσιας αποζημίωσης*24 ανθρωποημέρες=363,3*24=8.719,00 €.
1.3. Μετά από τα παραπάνω, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης
«Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδρευτικού συστήματος Πικρολίμνης»,
προσδιορίζεται σε 8.719,00 € συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 10.811,56 €.
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Κιλκίς, 17-09-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αποστολίδης Νικόλαος
Χημικός ΜηχανικόςM.Sc

Παραγιός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
Του/Της:
Α.Φ.Μ.:
Διεύθυνση έδρας:
Τηλέφωνο:
Fax:

Δ.Ο.Υ.:
Κινητό:
email:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ

1

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».

71335000-5

Τεχνικές
Μελέτες

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Ολογράφως (Γενικό σύνολο):__________________________________________________

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή
μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που
υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των
δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου ως μελετητή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και δηλώνω
τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση
των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.

Ημερομηνία:
Ο προσφέρων
(υπογραφή ‐ σφραγίδα)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) έλαβα πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
2) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας
3) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας
και επικουρικής ή έχω προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. (Καταγραφή των φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται καταβολή εισφορών)
4) έχω εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του
ελληνικού δικαίου
5) είμαι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτοςμέλος εγκατάστασής μου, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016
6) δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία,γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
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συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
7) κατέχω τα προσόντα που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
8) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα
ζητηθούν για την ανάθεση της μελέτης.

9) παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως σύμφωνα με το. Ε.Κ 2016/679 για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο, επεξεργασία και ανάρτηση στο
Διαδίκτυο, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ,κτλ. σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. των προσωπικών
δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την παρούσα δήλωση, προκειμένου να προβείτε στην διαδικασία ανάθεσης
της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».
Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας
που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Ημερομηνία:
Ο/Η – ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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