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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 

Ο Ππόεδπορ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

Πποκηπύζζει: 

 
Σνλ δηαγσληζκφ πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 4412/16, με 

κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ ζύμθυνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 311 ηος Ν.4412/2016.   

 

 

1. Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑ Υαιθίδαο . Ζ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνυπνινγηζκνχ 96.000,00 εςπώ ρσξίο ΦΠΑ 24%, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΥ. 

Ζ δαπάλε γηα ηε  ζχκβαζε ζα βαξχλεη θαηά 25 % ηον Κ.Α.620702 Δπηζθεπέο & πληήξεζε Μερ. Ύδξεπζεο 

Υαιθίδαο θαη θαηά 75% ηον Κ.Α 620710 « Δπηζθεπέο & πληήξεζε Μερ. Απνρέηεπζεο Υαιθίδαο & ηνλ ΚΑ 

54006224 πνπ αθνξά ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ (24%).  

 

 
2. ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ. 

  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «ςνηήπηζη Η/Μ Εγκαηαζηάζευν 

Δ.Ε. Υαλκίδαρ». Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη νη Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Απνρέηεπζεο ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαιθηδέσλ θαη ν Κεληξηθφο ηαζκφο Διέγρνπ ζηελ Γεμακελή 

Βειήκπακπα, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη IV.  

Ζ  παξνρή ηεο ππεξεζίαο  ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνήζεζε κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο ζην ηκήκα  Ζ/Μ Απνρέηεπζεο θαη 

ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ, βάζεη νδεγηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπλερή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο Γεκφηεο. 

 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 50800000-3 

 

Η ζςνολική εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ, ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν € 119.040 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24 % (πποϋπολογιζμόρ συπίρ ΦΠΑ : € 96.000  ΦΠΑ : € 23.040). 

 

 

 





3. Πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών και διενέπγεια διαγυνιζμού / Δημοζιόηηηα  
 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 17/5/2018 και ώπα 14:30. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 
 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr, θαη έρεη ιάβεη ζπζηεκηθφ αξηζκφ 57054. 

 

 

 

4. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ 
 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Μεηά φκσο ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή αλάινγα ηε κνξθή ηεο ζχκπξαμεο 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηνπ αλαζέηνληα θνξέα αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

 
 

 

5. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 
 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ είθνζη επξψ (€ 1.920), (2% ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού ηηρ παποσήρ 

ςπηπεζίαρ μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. (παξ. 1α άξζξν 302 ηνπ Ν. 4412/2016) )  

 

  

 

6. Διάπκεια ζύμβαζηρ 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  

                     

   

Ο 

    ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

       ΜΑΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
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