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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 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-25/31-1-2017.

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  της υπηρεσίας - εργασίας με τίτλο :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017». – ΚΑ: 61.93.21, προϋπολογισμού: 20.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας - εργασίας
με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του ανωτέρω πρωτογενούς αιτήματος είναι η κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε
υπηρεσίες-εργασίες:
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1) στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς τα λύματα της πόλης του  Κιλκίς
οδηγούνται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού σε φρεάτιο εισόδου, στη συνέχεια
διέρχονται από δύο αυτόματες εσχάρες και ακολούθως οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου της
εγκατάστασης.
Από το αντλιοστάσιο εισόδου τα λύματα οδηγούνται σε φρεάτιο αεριζόμενου αμμοσυλλέκτη –
λιποσυλλέκτη. Στο σημείο αυτό εισέρχονται και τα βοθρολύματα από τη μονάδα προεπεξεργασίας
βοθρολυμάτων. Στoν αεριζόμενο αμμοσυλλέκτη – λιποσυλλέκτη συγκρατούνται τα ανόργανα
στερεά (άμμος κλπ) και τα επιπλέοντα λίπη.
Μετά, τα λύματα οδηγούνται στον μεριστή ροής Νο1, απ’ όπου διανέμονται σε δύο (2) ανεξάρτητες
γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Στο μεριστή ροής καταλήγει και η ανακυκλοφορία της λάσπης
από τις δεξαμενές καθίζησης. Κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από αναερόβια
δεξαμενή αποφωσφόρωσης χωρισμένη σε τρία (3) διαδοχικά διαμερίσματα (cascade), το πρώτο
από τα οποία αποτελεί τη δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών, ανοξική δεξαμενή
προαπονιτροποίησης χωρισμένη σε δύο (2) διαδοχικά διαμερίσματα (cascade), δεξαμενή
επαμφοτερίζουσας λειτουργίας και δεξαμενή αερισμού – νιτροποίησης. Στις δεξαμενές αερισμού
προσδίδεται το απαραίτητο για την βιομάζα οξυγόνο μέσω διάχυσης.
Από τις δεξαμενές αερισμού το μίγμα λύματα και βιομάζα τροφοδοτεί τον μεριστή ροής Νο2 των
δεξαμενών καθίζησης. Ένα τμήμα του ανάμικτου υγρού ανακυκλοφορεί στις δεξαμενές
προαπονιτροποίησης, ενώ το υπόλοιπο οδηγείται, σε δύο (2) κυκλικές δεξαμενές τελικής
(δευτεροβάθμιας) καθίζησης. Στον μεριστή ροής γίνεται προσθήκη διαλύματος πολυχλωριούχου
αργιλίου (PAC) με δοσιμετρικές αντλίες για την κατακρήμνιση του φωσφόρου και την επίτευξη των
προδιαγραφών εξόδου.
Στις δεξαμενές καθίζησης γίνεται καθίζηση της ενεργού ιλύος, η οποία συλλέγεται σε κεντρικό
κώνο. Η καθιζάνουσα λάσπη ανακυκλοφορεί στην είσοδο του μεριστή ροής Νο1. Ένα τμήμα της
καθιζάνουσας λάσπης (περίσσεια λάσπης) οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας λάσπης. Τα
επιπλέοντα (αφροί) από τις επιφάνειες των δεξαμενών καθίζησης οδηγούνται στη δεξαμενή
ομογενοποίησης λάσπης. Τα διαυγασμένα λύματα οδηγούνται στη μονάδα διύλισης.
Η μονάδα διύλισης αποτελείται από δύο αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα δίσκων, στα οποία γίνεται
περαιτέρω απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών. Τα νερά έκπλυσης των φίλτρων οδηγούνται
στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και από εκεί στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Τα διυλισμένα
λύματα οδηγούνται στη μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα απολυμασμένα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή καθαρών (δεξαμενή τροφοδοσίας του
πιεστικού συγκροτήματος) και μετά στην κλίμακα μεταερισμού, όπου εμπλουτίζονται με οξυγόνο,
ώστε να γίνει επίτευξη των προδιαγραφών εξόδου. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στον
τελικό αποδέκτη.
Η περίσσεια λάσπης οδηγείται στη δεξαμενή ομογενοποίησης λάσπης. Στη συνέχεια η περίσσεια
λάσπης αντλείται στο συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης, αφού προηγουμένως
αναμιχθεί με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. Η λάσπη αφυδατώνεται, αρχικά με τη βαρύτητα και
κατόπιν με συμπίεση, σε συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20%. Η πίττα λάσπης αποθηκεύεται
σε ειδικά δοχεία και απομακρύνεται περιοδικά με φορτηγά αυτοκίνητα. Τα στραγγίδια και τα νερά
έκπλυσης από τη μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση, μέσω του αντλιοστασίου στραγγιδίων,
επιστρέφουν στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης.

2) στην Ε.Ε.Λ. Καστανιών τα λύματα των εξυπηρετούμενων περιοχών οδηγούνται μέσω του
κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και αγωγού προσαγωγής στο φρεάτιο εισόδου της
εγκατάστασης. Στο ενδιάμεσο του αγωγού προσαγωγής φρεάτιο υπάρχει παράκαμψη των
λυμάτων προς το φρεάτιο εξόδου μέσω χειροκίνητου τηλεσκοπικού θυροφράγματος, που
απομονώνει την έξοδο του αγωγού τροφοδοσίας στο αντλιοστάσιο. Στην έξοδο του αγωγού
προσαγωγής στο αντλιοστάσιο, τοποθετείται φρεάτιο συγκράτησης άμμου, για την κατακράτηση
της. Από το φρεάτιο συγκράτησης άμμου τα λύματα εισέρχονται στον θάλαμο του αντλιοστασίου.
Στον θάλαμο είναι τοποθετημένη ηλεκτροκίνητη ανελκυόμενη χονδροεσχάρα τύπου καλαθιού για
την εσχάρωση των εισερχόμενων λυμάτων.  Από τον θάλαμο αυτό, τα λύματα οδηγούνται σε
προκατασκευασμένο compact συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων. Στον αγωγό μεταφοράς
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των λυμάτων τοποθετείται ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής, για την μέτρηση της παροχής.
Στο φρεάτιο συγκράτησης άμμου θα καταλήγουν βαρυντικά και τα στραγγίδια όλης της μονάδας
(από μηχανική πάχυνση – αφυδάτωση, προεπεξεργασία λυμάτων, αποχετεύσεις χώρων υγιεινής
και εργαστηρίου, εκκενώσεις μονάδων βιολογικής επεξεργασίας με βιοδίσκους, κλπ.). Το
προκατασκευασμένο συγκρότημα προεπεξεργασίας περιλαμβάνει αυτόματη κυλινδρική εσχάρα –
κοχλία, παράλληλη εφεδρική χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, αεριζόμενη εξάμμωση με κοχλίες
συλλογής και ανύψωσης άμμου και συλλογής λιπών. Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα
αποθηκεύονται σε κοινούς κάδους, ενώ τα λίπη από τα φρεάτια συλλογής λιπών θα οδηγούνται
αρχικά στη ζώνη συμπίεσης των εσχαρισμάτων και αποθηκεύονται μαζί με τα εσχαρίσματα. Το
συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων, είναι στεγασμένο σε κτίριο (κτίριο εξυπηρέτησης
εγκατάστασης), στο οποίο συστεγάζεται η μονάδα επεξεργασίας ιλύος και ο χώρος συλλογής
παραπροϊόντων. Σε ξεχωριστούς χώρους του κτιρίου στεγάζονται οι φυσητήρες εξισορρόπησης,
τα συστήματα αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών, ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης, το
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και οι χώροι υγιεινής, εργαστηρίου και ελέγχου.
Από το συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων τα λύματα οδηγούνται σε δεξαμενή
εξισορρόπησης, όπου γίνεται η ομογενοποίηση των λυμάτων. Η δεξαμενή βρίσκεται σε συνεχή
ανάδευση μέσω υποβρύχιου αναδευτήρα. Εναλλακτικά, φέρει σύστημα αερισμού, για την μη
ύπαρξη οσμών. Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης τα λύματα οδηγούνται στο διανομέα ροής της
βιολογικής επεξεργασίας. Οι αντλίες ανύψωσης είναι τοποθετημένες σε μηχανοστάσιο δίπλα στη
δεξαμενή εξισορρόπησης όπως και οι αντλίες τροφοδοσίας της μηχανικής πάχυνσης –
αφυδάτωσης ιλύος. Πριν την είσοδο στη βιολογική βαθμίδα γίνεται η μέτρηση της παροχής
τροφοδοσίας με ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής. Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης τα λύματα,
ανυψώνονται προς αυτοκαθαριζόμενο κόσκινο και στη συνέχεια στον διανομέα ροής της
βιολογικής επεξεργασίας.  Κατασκευάζονται τέσσερις όμοιες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας με
περιστρεφόμενους βιοδίσκους, με δύο στάδια επεξεργασίας ανά γραμμή.  Κάθε στάδιο αυτής θα
λειτουργεί με την αρχή της βιοαποικοδόμησης μέσω των περιστρεφόμενων ημιεμβαπτισμένων
βιοδίσκων. Σε αυτή θα αποικοδομείται το οργανικό φορτίο των εισερχόμενων λυμάτων. Οι μονάδες
των βιοδίσκων τοποθετούνται σε κατάλληλα σχεδιασμένες δεξαμενές από σκυρόδεμα και θα
φέρουν καλύμματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευασμένα από GRP.  Οι αγωγοί
εκροής από κάθε γραμμή επεξεργασίας ενώνονται σε κοινό αγωγό συλλέκτη που οδηγεί τα λύματα
σε φρεάτιο εκροής της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας. Στο φρεάτιο γίνεται προσθήκη
διαλύματος πολυχλωριούχου αργιλίου (PAC), μέσω δοσιμετρικών αντλιών για την χημική
κατακρήμνιση του υπολειπόμενου φωσφόρου. Ο εξοπλισμός της χημικής κατακρήμνισης
φωσφόρου (δοσιμετρικές αντλίες, δοχείο αποθήκευσης) στεγάζεται σε ιδιαίτερο χώρο του
ενοποιημένου κτιρίου εξυπηρέτησης εγκατάστασης μαζί με τον εξοπλισμό χλωρίωσης και
αποχλωρίωσης. Από το φρεάτιο αυτό τα λύματα οδηγούνται στην δεξαμενή δευτεροβάθμιας
καθίζησης. Στη δεξαμενή καθίζησης γίνεται καθίζηση της ενεργού ιλύος, η οποία συλλέγεται στο
κέντρο του κεκλιμένου πυθμένα. Η καθιζάνουσα λάσπη οδηγείται σε φρεάτιο συλλογής περίσσειας
ιλύος. Στο μηχανοστάσιο 2 δίπλα στο φρεάτιο αυτό τοποθετείται ζεύγος αντλιών, με τις οποίες η
περίσσεια ιλύς οδηγείται στη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος. Τα επιπλέοντα από την
επιφάνεια της δεξαμενής καθίζησης απομακρύνονται μέσω καναλιού συλλογής και φρεατίου με
αντλία, προς τη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος. Τα διαυγασμένα λύματα υπερχειλίζουν
σε κανάλι και οδηγούνται στη μονάδα απολύμανσης. Στη μονάδα απολύμανσης γίνεται
καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με διάλυμα χλωρίου σε δεξαμενή χλωρίωσης
μαιανδρικής μορφής. Τυχόν υπολειμματικό χλώριο εξουδετερώνεται με προσθήκη διαλύματος
μεταδιθειώδους νατρίου σε αναδευόμενο φρεάτιο κατάντη της δεξαμενής χλωρίωσης.  Από το
φρεάτιο αποχλωρίωσης τα λύματα υπερχειλίζουν σε δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών και από
εκεί στο φρεάτιο εκροής – δειγματοληψίας της απολύμανσης. Από τη δεξαμενή καθαρών
τροφοδοτείται το δίκτυο βιομηχανικού νερού μέσω πιεστικού συγκροτήματος δύο αντλιών. Το
πιεστικό συγκρότημα τοποθετείται εντός του μηχανοστασίου 2. Από το φρεάτιο εκροής –
δειγματοληψίας τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου, όπου καταλήγουν και οι επιμέρους
αγωγοί παράκαμψης από τις διάφορες μονάδες. Από το φρεάτιο τα επεξεργασμένα λύματα
οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη που είναι το παρακείμενο ρέμα «Ξηράς Βρύσης». Η περίσσεια
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λάσπη οδηγείται περιοδικά, από το φρεάτιο συλλογής, προς την δεξαμενή προσωρινής
αποθήκευσης ιλύος. Στη δεξαμενή η περίσσεια ιλύς θα βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση και
αερισμό. Στη συνέχεια η περίσσεια ιλύς αντλείται στο συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης -
αφυδάτωσης, αφού προηγουμένως αναμιχθεί με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη, που παρασκευάζεται
σε μονάδα συνεχούς παρασκευής του. Τοποθετείται ένα συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης –
αφυδάτωσης. Η αφυδατωμένη λάσπη οδηγείται σε δίπλα χώρο, κοινό και για τους κάδους
εσχαρισμάτων και αφυδατωμένης άμμου, και φορτώνεται σε ειδικό container κατάλληλου όγκου.
Τα στραγγίδια και τα νερά έκπλυσης από τη μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση, οδηγούνται στο
φρεάτιο συγκράτησης άμμου.

3) στην Ε.Ε.Λ. Κρηστώνης τα λύματα του Οικισμού Κρηστώνη, μέσω αποχετευτικού δικτύου,
οδηγούνται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Λυμάτων. Εισέρχονται από μια σταθερή χονδροεσχάρα
(απομάκρυνση των χονδροεσχαρισμάτων), στο θάλαμο του Αντλιοστασίου, όπου οξυγονώνονται
από έναν φυσητήρα για την αποφυγή δυσοσμιών και στην συνέχεια με δύο αντλίες μεταφέρονται
για περαιτέρω επεξεργασία, στην Ε.Ε.Λ. Κρηστώνης.
Τα λύματα, αφού περάσουν από ένα τύμπανο λαβιρυνθοειδούς διατομής (απομάκρυνση
λεπτοεσχαρισμάτων, καθίζηση πρωτοβάθμιας λάσπης), εισέρχονται στην δεξαμενή
εξισορρόπησης. Εκεί με την συνεχή ανάδευση τους με την χρήση αναμικτήρα γίνεται η
ομογενοποίηση του διαλύματος των λυμάτων (αναερόβια επεξεργασία). Στην συνέχεια εισέρχονται
στην δεξαμενή αερισμού όπου με την χρήση δύο φυσητήρων που παράγουν και τροφοδοτούν την
δεξαμενή με αέρα γίνονται οι απαραίτητες οξειδοαναγωγικές και βιολογικές αντιδράσεις ώστε οι
ανεπιθύμητες χημικές ενώσεις και τα μικρόβια να εξουδετερωθούν και να καταστούν περαιτέρω
επεξεργάσιμα ώστε οι τιμές των παραμέτρων τους να είναι εντός των πλαισίων του αποδέκτη τους
όπως αυτός έχει ορισθεί από την Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Με υπερχείλιση
τα λύματα οδηγούνται στην δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης για την καθίζηση και
απομάκρυνση της δευτεροβάθμιας  λάσπης για περαιτέρω επεξεργασία (ξήρανση), με αντλίες. Μία
ποσότητα από την δευτεροβάθμια λάσπη ανακυκλοφορεί στην είσοδο του αερισμού για την
συνεχή ύπαρξη ενεργών μικροβίων, για τις εκεί βιολογικές επεξεργασίες. Τα επεξεργασμένα και
διαυγασμένα λύματα από την δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης με φυσική ροή και υπερχείλιση
οδηγούνται σε δαιδαλώδη δεξαμενή όπου γίνεται η χλωρίωση και αποχλωρίωση και στην συνέχεια
μέσω αγωγού εξόδου, οδεύουν προς τον αποδέκτη που έχει ορισθεί. Η δευτεροβάθμια λάσπη,
όπως και η πρωτοβάθμια λάσπη, οδηγούνται μέσω αντλιών και αγωγών, για περαιτέρω ξήρανση
σε δύο (2) υφιστάμενες κλίνες ξήρανσης. Τέλος οι φυσητήρες και ο Ηλεκτρικός Πίνακας βρίσκονται
στεγασμένοι σε κτίριο.

Για όλες τις ανωτέρω περιγραφείσες Εγκαταστάσεις των Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών και Κρηστώνης,
απαιτούνται μια σειρά από εργασίες-υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στην Γενική-Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η δαπάνη της εργασίας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 στον κάτωθι Κ.Α.Δ. :

 Κ.Α.Δ.: 61.93.21 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ
ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017» και εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 24.800,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης είναι ο ακόλουθος:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Εργασίες καθαρισμού
(επιπλεόντων,
λυματολάσπης,
περιβάλλοντος χώρου,
εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού κλπ), ΕΕΛ
Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης,
ΕΕΛ Καστανιών, Έτους
2017

1.1 ΜΗΝΕΣ 12 1.666,66 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς) : 20.000,00

(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ

Φ.Π.Α. (24%) 4.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(Αριθμητικώς) 24.800,00

(Ολογράφως):  Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με το υπάρχων προσωπικό δεν μπορεί να προχωρήσει στις ανωτέρω εργασίες-
υπηρεσίες και επομένως κρίνεται απαραίτητη η έγκριση για την δημοπράτηση της ως άνω
υπηρεσίας – εργασίας.

Παρακαλώ για την λήψη Απόφασης Έγκρισης της ως άνω περιγραφείσης περιληπτικά Υπηρεσίας-
Εργασίας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.

 Τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας - εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017» με
την διαδικασία του ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την Αρ. μελέτη 6/2017
που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης για την
υπηρεσία - εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ,
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ
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ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017» (Επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.93.21 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ), του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας - εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της
Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.21 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ), του  οικονομικού
έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

δ ι α κ η ρ ύ σ σε ι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017».

Προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

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.

Άρθρο 1: Κύριος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας.

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

1.2 Εργοδότης ή Κύριος της 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 Προϊστάμενη Αρχή: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

1.5 Διευθύνουσα ή 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.2ν4412/2016.

γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ)ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε)το τιμολόγιο δημοπράτησης,

στ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

θ) η τεχνική μελέτη,

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

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε
5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι

Οδός : 1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης

Ταχ.Κωδ. : 61100

Τηλ. : 2341029330

Telefax : 2341029320

E-mail : info@deyak.gr
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μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο
δαπάνης και 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. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις …/02/2017, στην ιστοσελίδα
www.deyak.gr.
Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς , από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ , 1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, T.K. 61100,
Κιλκίς, υπεύθυνος κ. Αποστολίδης Νικόλαος (Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc) , τηλ. 2341029330 / 2341025053.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς.

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 ορίζονται στο άρθρο18 της
παρούσας.

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

Του…………………..

Για την Υπηρεσία  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017».

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις …/ 02 / 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,

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
24 και

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

Οι τρείς (3) 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.

5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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Άρθρο 4: 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 προθεσμίας του άρθρου18 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 μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», καθώς
και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η
Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές
Προσφορές, 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 και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, 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 της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, 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 την προηγηθείσα
αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων 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.

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 που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα
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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 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, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
105/316 και 106/317 του 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, Κιλκίς την 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 άρθρο 127 του
Ν.4412/2016, ως εξής :

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 του
ν.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 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

Παραρτήματα τους
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας.

6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6.2 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.

7.1. Για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παρακάτω νομοθετημάτων:- Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),- (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)»,- Του ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .- Του ν.3861/2010 (Α’112) «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.3548/2007 (Α’68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

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

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

8.1 Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α.Δ.: 61.93.21) 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 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την τμηματική μηνιαία της υπηρεσίας, εργασίες
καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού, κλπ), ΕΕΛ Κιλκίς, Κρηστώνης, Καστανιών, Έτους 2017, για δώδεκα (12) μήνες,
παράδοση σύμφωνα με το Άρθρο 200, παρ.5, σημείο α) του ν. 4412/2016 και μετά  από
την κατάθεση των δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 ορίζει.

8.3 Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο έως την προηγούμενη της δημοπρασίας , δηλαδή στις …/ 02 /2017

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη 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 τίτλος της υπηρεσίας είναι:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ,
ΕΤΟΥΣ 2017»

11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 20.000,00
Ευρώ, προ ΦΠΑ 24%.

11.3 Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ - ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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Α) Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΚΙΛΚΙΣ, προβλέπεται να εκτελούνται οι κάτωθι
εργασίες:
1) Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.
2) Καθαρισμός χώρου και κυλιόμενων εσχαρών Ηuber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου, καθώς και των
αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης
πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική
απολύμανση των λυμάτων).
3) Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ).
4) Καθαρισμός γέφυρας Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ). Γρασαρίσματα.
5) Καθαρισμός στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας(Εγκατεστημένων αναμικτήρων Flyght
(από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αναμικτήρων (τρίχες, πανιά κλπ).
Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.
6) Καθαρισμός γεφυρών Δευτεροβάθμιας Καθίζησης(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ). Γρασαρίσματα.
7) Καθαρισμός φίλτρων διύλισης Hydrotech από προσκολλώμενη λάσπη. Καθαρισμός δεξαμενής, όπου
είναι τοποθετημένα τα φίλτρα διύλισης, από διάφορα φερτά, λάσπη, τρίχες κλπ. Έλεγχος ιμάντων κίνησης,
τυμπάνων φίλτρων διύλισης. Γρασαρίσματα.
8) Καθαρισμός χώρου, όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό συγκρότημα(αντλίες Pedrollo) (σκούπισμα,
ξαράχνιασμα κλπ).
9) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένο το φυγόκεντρο-
Decanter (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης).Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη.
Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται
από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).Έλεγχος ιμάντων κίνησης
τυμπάνων.
10) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα,
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ.
11) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα έξι (6) μηχανήματα
παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού
συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική
απολύμανση των λυμάτων).
12) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένη η Ταινιοφιλτόπρεσσα
Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη.
Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται
από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
13) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ) υποδοχής βοθρολυμάτων, όπου είναι
τοποθετημένα και τα πέντε (5) μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi), (τρία (3) για την
Λιποσυλλογή - Αμμοσυλλογή και δύο (2) για τα βοθρολύματα). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω
χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και
μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
14) Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος χώρου, από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου
νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
15) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),όπου είναι τοποθετημένη η UV ακτινοβολία
(Οίκου Wedeco AG).Πλύσιμο δαπέδου και καναλιών όπου είναι τοποθετημένες οι δέκα πέντε λάμπες (15) της
UV ακτινοβολίας, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
16) Καθαρισμός χώρου, όπου είναι τοποθετημένο το συγκρότημα Ηuber, διαχωρισμού και εξαγωγής
χονδρών εσχαρισμάτων >6mmκαι άμμου, των βοθρολυμάτων στο Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων καθώς και του
ίδιου του συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου
μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και
μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
17) Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης, όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο πόσιμου νερού,
Χημείο λυμάτων, τουαλέτες, μπάνια κλπ.(ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου
κλπ).
18) Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλώσιμα κυλιόμενων εσχαρών Ηuber,
συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτων βοθρολυμάτων (συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής
χονδρών εσχαρισμάτων >6mmκαι άμμου), φίλτρων διύλισης Hydrotech, συγκροτήματος απολύμανσης
μέσω UV ακτινοβολίας κτλ.

Β) Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων)  ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, προβλέπεται να εκτελούνται οι
κάτωθι εργασίες:
1) Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.

ΑΔΑ: ΩΖΜ7ΟΛΚ8-ΓΟ6
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2) Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου καθώς και των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα,
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ. Πλύσιμο και καθαρισμός εσχαρόκαδου χονδρών εσχαρισμάτων>6mm,
μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και
μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
3) Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ).
4) Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια-Αερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος
αναμικτήρας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινου συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες,
πανιά κλπ). Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.
5) Καθαρισμός γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης(Εγκατεστημένη αντλία Flyght (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης αντλίας (τρίχες, πανιά κλπ). Γρασαρίσματα.
6) Καθαρισμός Βιοδίσκων από προσκολλώμενη λάσπη, διάφορα φερτά, τρίχες κλπ. Έλεγχος ρουλεμάν
κίνησης τυμπάνων βιοδίσκων. Γρασαρίσματα.
7) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό συγκρότημα(αντλίες Flyght) (σκούπισμα,
ξαράχνιασμα κλπ).
8) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα,
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ.
9) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα δύο (2) μηχανήματα
παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού
συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική
απολύμανση των λυμάτων).
10) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένη η Ταινιοφιλτόπρεσσα
Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη.
Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται
από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
11) Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος χώρου από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου
νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
12) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών
εσχαρισμάτων >6mm και άμμου των λυμάτων καθώς και του ίδιου του συγκροτήματος εσωτερικά.
Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των
λυμάτων).
13) Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης,
μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού.
14) Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλώσιμα συστήματος καθαρισμού
εσχαρισμάτων λυμάτων (συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων >6mmκαι
άμμου), βιοδίσκων κλπ.
15) Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο λυμάτων,
τουαλέτες, μπάνια κλπ (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ).

Γ) Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων)  ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ προβλέπεται να εκτελούνται οι
κάτωθι εργασίες:
1) Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.
2) Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου(Εγκατεστημένων αντλιών Caprari (από τρίχες, πανιά,
λάσπες κλπ), αλυσίδων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ). Πλύσιμο και καθαρισμός σταθερής
εσχάρας από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >6mmκαθώς και του δαπέδου. Γρασαρίσματα.
3) Καθαρισμός περιστρεφόμενου τυμπάνου από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >3mm.
Γρασαρίσματα.
4) Καθαρισμός από καθιζάνουσα λάσπη εισόδου λαβυρινθοειδούς διατομής.
5) Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας
Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ).
Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.
6) Καθαρισμός στην δεξαμενή αερισμού περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.
7) Καθαρισμός δεξαμενής Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (εγκατεστημένων αντλιών ανακυκλοφορίας Caprari
(από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ).
8) Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης,
μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού.
9) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα δύο (2) μηχανήματα
παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου.
10) Καθαρισμός κλινών ξήρανσης καθώς και κρουνών εξαγωγής προς τις κλίνες ξήρανσης μέσω αντλιών της
καθιζάνουσας λάσπης.
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Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όσοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ στους κάτωθι  Κ.Α.Δ.: 61.93.21

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της 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 «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε σφραγισμένα και αριθμημένα
έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

13.2 Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος υπηρεσίας,
εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου,
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ), ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης, ΕΕΛ Καστανιών,
Έτους 2017.

13.3 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

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

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – 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 95
παρ.2. ν.4412/2016 .

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

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

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής– Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ).

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας .

Για την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 302 παρ.1β) του ν.4412/2016.
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 17 Α: Έκδοση εγγυητικών.

1. Οι εγγυητικές επιστολές κ α λ ή ς   ε κ τ έ λ ε σ η ς εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 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 .

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
…/02/2017, ημέρα ……... 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 του ν.4412/2016, για διάστημα Τ Ρ Ι Ω Ν ( 3 ) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΧΧΧΧΧ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ( www.deyak.gr ).

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

21.1 Δικαίωμα 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 .

Άρθρο 22: Κριτήρια επιλογής.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΔΑ: ΩΖΜ7ΟΛΚ8-ΓΟ6



17

Α. Λόγοι αποκλεισμού.

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 άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –μελών της Ένωσης (ΕΕC195
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 (ΕΕL192
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 (ΕΕC316 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 (ΕΕL164 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 (ΕΕL309 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 (ΕΕL101 της 15.4.2011,σ.1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική 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.2 του άρθρου 73 ν.4412/2016.
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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 τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 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,

(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 48 του
ν.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 παραγράφων 1, 2 και 3.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
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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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016:

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 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 της παρ.4 του άρθρου
79 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 άρθρου 22 Α της παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β

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
άρθρου18 και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2(α).

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22Α και Β 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 μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α 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
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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 22Α της 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.

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
άρθρου 22.Β.

(α) Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, από το αντίστοιχο οικείο
Επιμελητήριο .

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ.

( β ) Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως δικαιολογητικά, τα’ αντίστοιχα παραπάνω έγγραφα που
ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των .
Για όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες υπηρεσίες-εργασίες ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να προσκομίσει τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση για όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες υπηρεσίες-εργασίες
και ότι δύναται να τις εκτελέσει όπως αυτές περιγράφονται στην Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι τα όποια μηχανήματα, εξαρτήματα, αναλώσιμα αυτών (χορτοκοπτικά,
τσουγκράνες, φτυάρια, γρασαδόροι, κλειδιά πάσης φύσεως, σφυριά, πριόνια κλπ), είναι απαραίτητα για την
υλοποίηση τους, βαρύνουν τον Ανάδοχο και ότι δύναται η χρήση αντιστοίχων  μηχανημάτων, εξαρτημάτων, από
την Αποθήκη της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς εφόσον είναι διαθέσιμα, αλλά ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την αποκατάσταση
των όποιων προβλημάτων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών κλπ προκύψουν από την χρήση τους.

23.5 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016).

Νομιμοποιητικά  Έγγραφα:
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Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα
νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή
λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν :

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

23.6 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.

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ( β ) ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» κ α ι (γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:

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

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 ν.4412/2016 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της
παρ.4 του άρθρου 79 ν.4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα .

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

24.3 Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τεχνικά
στοιχεία προσφοράς που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας (Τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, εγγυήσεις, spects, κ.λ.π.
).

24.4 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ) της παρούσας.

24.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται 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.

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις

25.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ. …/02/2017 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄
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25.2 H ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 263 & 269 ν.4412/2016 προσφυγής
στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για ένα ακόμα έτος και για το
ίδιο συνολικά προβλεπόμενο ποσό για την συνέχιση των υπηρεσιών αφού πρόκειται για
επανάληψη παρόμοιας υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης η
οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 263.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-25/31-1-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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