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ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τεχνική περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Τιμολόγιο προσφοράς
Διακήρυξη
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την εγκεκριμένη πίστωση ύψους 51.650,00€ συν Φ.Π.Α η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων θα
προχωρήσει σε δημοπρασία, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου της
εργασίας : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για να εκδώσει λογαριασμούς κατανάλωσης νερού/χρήσης αποχέτευσης,
πρέπει κάθε τρίμηνο με υπαλλήλους της να λαμβάνει τις ενδείξεις καταγραφής των
αντίστοιχων υδρομέτρων που έχουν τοποθετηθεί στα ακίνητα των Δημοτών – πελατών της.
Επίσης έχει την υποχρέωση να διακόπτει την υδροδότηση των ακινήτων, όταν οι
χρήστες τους δεν πληρώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης & αποχέτευσης, όπως
προβλέπεται από τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης.
Δυστυχώς η ελλιπής, λόγω συνταξιοδότησης, σύνθεση του προσωπικού του
αντίστοιχου γραφείου της ΔΕΥΑΧ και η αδυναμία προσλήψεων, μας υποχρεώνει στην
ανάθεση μέρους των εργασιών του Γραφείου Καταναλωτών σε ανάδοχο.
Συνοπτικά οι διαδικασίες διακοπής υδροδότησης έχουν ως εξής :
Εφόσον παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία στον λογαριασμό του νερού, χωρίς
αυτός να εξοφληθεί, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποστέλλει σημείωμα στον χρήστη του ακινήτου και τον
προειδοποιεί ότι θα διακοπεί η υδροδότηση του, αν σε εύλογο διάστημα που αναγράφεται
στο σημείωμα δεν τακτοποιήσει την οφειλή του.
Εφόσον και πάλι ο χρήστης δεν ανταποκριθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διακόπτει την
υδροδότηση του ακινήτου και μόνο μετά την τακτοποίηση της οφειλής το ακίνητο
επανασυνδέεται με το δίκτυο της Ύδρευσης.
Η παρούσα διακήρυξη έχει σκοπό την ανάθεση των προαναφερόμενων εργασιών ή
μέρους αυτών, την ειδοποίηση διακοπής υδροδότησης του ακινήτου, την διακοπή της
υδροδότησης, τον έλεγχο για τυχόν αυθαίρετη επανασύνδεση και την επανασύνδεσης του,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε ανάδοχο που θα επιλεγεί μετά από διαγωνισμό,
σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών είναι 51.650,00€ συν ΦΠΑ και έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 με κωδικό 6461-24 πίστωση ύψους 80.000,00€.
Στον προϋπολογισμό του 2016 θα προβλεφθεί επίσης η απαιτούμενη συμπληρωματική
πίστωση.
H χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, από την επομένη της
υπογραφή της, εκτός εάν το συμβατικό ποσό εξαντληθεί ενωρίτερα.
Χανιά, 22/6/2015
Θεωρήθηκε
Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Συντάχθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΤ

ΑΤ1
ΑΤ2
ΑΤ3
ΑΤ4
ΑΤ5

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταφορά γραπτής
ειδοποίησης της διακοπής
υδροδότησης.
Διακοπή υδροδότησης
ακινήτου.
Έλεγχος αυθαίρετης
επανασύνδεσης.
Επαναφορά υδροδότησης
ακινήτου.
Ελάχιστη Μηνιαία Αμοιβή

Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

5.000

1,60

8.000,00

3.000

3,50

10.500,00

1.500

1,50

2.250,00

3.000

3,50

10.500,00
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1.700,00

20.400,00

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Μην.

Σύνολο : 51.650,00
Φ.Π.Α.: 11.870,50
Γενικό σύνολο δαπάνης: 63.529,50
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις
τρέχουσες τιμές της αγοράς σε περίπου αντίστοιχη εργασία.
Χανιά, 22/6/2015
Θεωρήθηκε
Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η εργασία : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 του ΠΔ 28/80 (περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών & υπηρεσιών των ΟΤΑ)
 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 3ο :
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία είναι:
1. Τιμολόγιο Προσφοράς
2. Διακήρυξη
3. Τεχνική περιγραφή
4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Άρθρο 4ο : Σύμβαση
Ο ανάδοχος της εργασίας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος,
υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5)
ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών προ της υπογραφής της συμβάσεως και
καταθέτει την κατά άρθρο 6ο της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας
της εργασίας (χωρίς τον ΦΠΑ), παρέχεται με εγγυητική επιστολή ή κατάθεση του
αντίστοιχου ποσού στο Ταμείο της ΔΕΥΑΧ .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας
αμέσως μετά την περάτωση του αντικειμένου της εργασίας.
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Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί
νωρίτερα.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα
μετακίνησης, για την άρτια και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την λήξη της σύμβασης.
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου θα καταβάλλεται
τμηματικά και ύστερα από την έκδοση σχετικού Δελτίου ή Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Άρθρο 10ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που
προβλέπονται από τον νόμο, που σήμερα είναι 0,1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Χανιά, 22/6/2015

Θεωρήθηκε
Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συντάχθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :
Τόπος εκτέλεσης εργασίας
Οι εργασίες των ειδοποιήσεων, διακοπών, ελέγχων υδροδότησης, επανασύνδεσης
ακίνητων λόγω οφειλής, θα λάβουν χώρα :
1.
To 60% περίπου των εργασιών του προϋπολογισμού, στην πόλη των Χανίων,
δηλαδή στα όρια του πριν Καλλικράτη παλαιού Δήμου Χανίων.
2.
Το υπόλοιπο 40% στον λοιπό νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων.
Άρθρο 2ο :
Τρόπος εκτέλεσης εργασίας
Ο εργολάβος με τους εργαζόμενους που θα διαθέτει αναλαμβάνει την εκτέλεση των
εξής εργασιών :
1. Διανομή ειδοποιήσεων : Παραλαμβάνει από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές, εντολές προειδοποίησης διακοπής υδροδότησης και
αναλαμβάνει να τις διανείμει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ .
Η διανομή γίνεται κατά τομείς, όπως ορίζει η υπηρεσία. Μαζί με τις έντυπες
ειδοποιήσεις ο υπάλληλος του αναδόχου παραλαμβάνει κατάσταση με τις
διευθύνσεις των ακινήτων που προειδοποιούνται και τους αντίστοιχους αριθμούς
υδρομέτρων, η δε διανομή θα γίνει: α) με την τοποθέτηση της έντυπης
ειδοποίησης στο καπάκι του υδρομέτρου και την ταυτόχρονη κίνηση του
κλεισίματος του κρουνού υδροδότησης, ή β) με το να ειδοποιεί τον
υδροδοτούμενο με κτύπημα στο κουδούνι του ακινήτου του και εάν απουσιάζει
του αφήνει την ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο. Κατόπιν επιστρέφει την
κατάσταση υπογεγραμμένη από τον ίδιο και με ένδειξη σε όποιο τυχόν ακίνητο
δεν έγινε για τον οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω εργασία. Η κατάσταση αυτή
αφού υπογραφεί και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της υπηρεσίας, αποτελεί
πιστοποίηση για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
2. Διακοπή υδροδότησης ακινήτου : Οι εργασίες διακοπής υδροδότησης
ακινήτων γίνονται ως εξής : από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην Μεγ. Λαύρας 15
Μουρνιές, δίδεται κατάσταση με τα ακίνητα και τους αντίστοιχους αριθμούς
υδρομέτρων που θα πρέπει να διακοπούν. Η παραπάνω διακοπή γίνεται με την
τοποθέτηση ελαστικής τάπας στην σωλήνα υδροδότησης και στη θέση ανάμεσα
ρακόρ και υδρομέτρου. Επίσης πιθανά να δίδονται και να τοποθετούνται
δαγκάνες επικάλυψης, που επικαλύπτουν τη βάνα πριν το υδρόμετρο. Έτσι όταν
πρέπει να σταματήσει η υδροδότηση, κλείνεται η βάνα πριν το υδρόμετρο και
επικαλύπτεται από την δαγκάνα, η οποία κλειδώνει και αυτή με τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγμα της βάνας διακοπής. Μετά την εκτέλεση της
εργασίας, θα επιστρέφει την κατάσταση με τσεκαρισμένα τα ακίνητα που
διακόπηκε η υδροδότηση, υπογεγραμμένη και αφού υπογραφεί και από τον
εντεταλμένο υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποτελεί πιστοποίηση της εργασίας.
Διακοπή που δεν έγινε θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και δεν θα χρεωθεί για
πληρωμή από την ΔΕΥΑΧ.
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3. Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης-υδροδότησης. : Επειδή κάποιοι
καταναλωτές, όταν τους γίνει διακοπή υδροδότησης, επεμβαίνουν στο
υδρόμετρο ή υποκλέπτουν νερό παρακάμπτοντας την διακοπή (τάπα), απαιτείται
δειγματοληπτικός έλεγχος των διακεκομμένων υδροδοτήσεων. Η υπηρεσία δίδει
κατάσταση με τα ακίνητα και τα υδρόμετρα που πρέπει να ελεγχθούν και αφού
γίνει ο έλεγχος, με την καταγραφή των σχετικών παρατηρήσεων κ.λ.π., η
κατάσταση επιστρέφει στην υπηρεσία υπογεγραμμένη από τον υπάλληλο του
αναδόχου και αφού υπογραφεί και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της
υπηρεσίας αποτελεί πιστοποίηση για την εκτέλεση της εργασίας.
4. Επαναφορά υδροδότησης ακινήτου : Όταν ο καταναλωτής που του
διακόπηκε η υδροδότηση, τακτοποιήσει την οφειλή του, τότε η υπηρεσία θα
πρέπει άμεσα να επαναφέρει την υδροδότηση. Ανάλογα με την ροή των
πληρωμών θα δίδεται ξεχωριστή έντυπη εντολή στον ανάδοχο, από την
Υπηρεσία, για την αφαίρεση της τάπας και την επανα-υδροδότηση του ακινήτου.
Η επιστροφή της γραφτής εντολής και της τάπας που αφαιρέθηκε, με τις
σχετικές υπογραφές (αναδόχου – υπηρεσίας), θα αποτελούν πιστοποίηση για
την εκτέλεση της εργασίας.
5. Το Ωράριο της ελάχιστης παρουσίας – εργασίας του προσωπικού του αναδόχου
για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών θα είναι αντίστοιχα το εξής:
5.1.
Για την Διανομή ειδοποιήσεων : από 07.30’ έως 15.00’.
5.2.
Για την Διακοπή υδροδότησης ακινήτου : από 07.30’ έως 12.00’.
5.3.
Για τον Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης-υδροδότησης : από 07.30’
έως 14.00’.
5.4.
Για την Επαναφορά υδροδότησης ακινήτου : από 07.30’ έως 15.00’.
Το παραπάνω ωράριο νοείται αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες που λειτουργούν
τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.
Άρθρο 3ο : Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού/ Προσόντα Αναδόχου –
εργαζομένων
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα είναι τουλάχιστον τρία
(3) άτομα, ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων και
αργιών), τις παρακάτω τουλάχιστον εργασίες :
Τουλάχιστον 100 ειδοποιήσεις για διακοπή υδροδότησης, ή
Τουλάχιστον 50 εντολές διακοπής υδροδότησης και 50 επανασυνδέσεις, ή
Τουλάχιστον 100 ελέγχους των αυθαίρετων υδροδοτήσεων, ή
Συνολικά 100 εντολές όλων των παραπάνω κατηγοριών.
Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω
εργασιών, θα πρέπει να είναι και οι τρείς (3) Τεχνίτες Υδραυλικοί (ΔΕ).
Για την απόδειξη - εξασφάλιση των απαραιτήτων προσόντων του προσωπικού του
αναδόχου, θα πρέπει να φέρει αποδεικτικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ειδικότητα και
το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων του, που θα απασχοληθούν στην ως άνω εργασία.
Όλα τα εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος και οι
υπάλληλοί του, θα είναι δικά του, εκτός από τις δαγκάνες που θα τα χορηγεί η υπηρεσία.
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Άρθρο 4ο : Ασφάλεια – σήμανση προσωπικού
Κατά την διάρκεια της εργασίας ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε
ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον ίδιο, στο λοιπό προσωπικό του ή σε τρίτους και είναι ο
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση στους κατά νόμο ασφαλιστικούς φορείς του ίδιου
όπως και του προσωπικού του, επιβαρύνεται δε ως εξυπακούεται με την καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Θα λαμβάνει δε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρξει ατύχημα στους
εργαζόμενους ή στους διερχόμενους ( πεζούς και οχήματα )και η κυκλοφορία να
παρεμποδίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο.
Οι εργαζόμενοι του αναδόχου κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα
πρέπει να φέρουν διακριτικό σήμα με το λογότυπο : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΧ” τα οποία σήματα θα χορηγούνται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 5ο : Ελάχιστος αριθμός ανάθεσης εργασιών σε μια μέρα
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν δεσμεύεται, με την υπογραφή της σύμβασης, να δίδει καθημερινά
εντολές εργασίας στον ανάδοχο προς εκτέλεση. Πιθανά κάποιες ημέρες να δοθούν προς
εκτέλεση λιγότερες εντολές, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ή και
καμία, αλλά το ελάχιστο προσωπικό των τριών (3) ατόμων θα είναι πάντα διαθέσιμο και
παρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.
Γενικά όμως οι εντολές θα ομαδοποιούνται ανά Δημοτική Ενότητα.
Χανιά, 22/6/2015
Θεωρήθηκε
Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συντάχθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ ( ΔΕΥΑΧ )
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288

ΕΡΓΑΣΙΑ :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες απολύτως οι δαπάνες που
αφορούν την εκτέλεση της εργασίας όπως :
 Δαπάνες εργαλείων για την εκτέλεση της εργασίας, μέσα μεταφοράς και έξοδα
μετακίνησης στα ακίνητα για την ειδοποίηση, διακοπή και επανασύνδεση νερού,
αναμονή για λήψη εντολών και συνεννόηση με την υπηρεσία, τήρηση ημερολογίου
έλεγχο αυθαίρετων επανασυνδέσεων, λήψη ενδείξεων, σύνταξη λογαριασμών, από
τον ανάδοχο & διαδικασίες πιστοποίησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών.
 Όλες οι δαπάνες που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές όλων των εργαζομένων
κρατήσεις κ.λ.π.
ΑΤ

ΑΤ1

ΑΤ2
ΑΤ3
ΑΤ4
ΑΤ5

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταφορά γραπτής
ειδοποίησης της διακοπής
υδροδότησης.
Διακοπή υδροδότησης
ακινήτου.
Έλεγχος αυθαίρετης
επανασύνδεσης.
Επαναφορά υδροδότησης
ακινήτου.
Ελάχιστη Μηνιαία Αμοιβή

Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

5.000

Τεμ.

3.000

Τεμ.

1.500

Τεμ.

3.000

Μην.
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

Σύνολο : …...................
Φ.Π.Α. : ………..…………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Γενικό σύνολο προσφοράς: …………………….
Χανιά . . . . . . . . . . . ./2015

(υπογραφή, όνομα, σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ ( ΔΕΥΑΧ )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288
Πληροφορίες: Δ. ΛΕΜΟΝΗΣ
Τηλέφωνο: 28210 36256
Fax: 28210 36288

Χανιά, 22/6/2015
Αρ. Πρωτ. : 3299
EΡΓΑΣΙΑ :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 του ΠΔ 28/80 (περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών & υπηρεσιών των ΟΤΑ)
 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
 την μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 την υπ’ αριθ. 63/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον
τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς, για την εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών
Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.529,50€
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους, Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2015, στον
κωδικό 6461-24
Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων που βρίσκονται :
Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων ημέρα Τετάρτη 1/7/2015 και ώρα 13:00 –
13:30 π.μ. (Λήξη κατάθεσης προσφορών).
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Άρθρο 3: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Οι εργασίες των ειδοποιήσεων, διακοπών, ελέγχων υδροδότησης, επανασύνδεσης
ακίνητων λόγω οφειλής, θα λάβουν χώρα :
Β1) To 60% περίπου των εργασιών του προϋπολογισμού, στην πόλη των Χανίων,
δηλαδή στα όρια του πριν Καλλικράτη παλαιού Δήμου Χανίων.
Β2) Το υπόλοιπο 40% στον λοιπό νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων.
Το χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών είναι 12 μήνες και ξεκινάει από την
επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, εκτός αν εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης
νωρίτερα.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη και οι
εντολές θα ομαδοποιούνται ανά Δημοτική Ενότητα.
Άρθρο 4: Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά Νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβάνονται και οι προσωπικές
επιχειρήσεις), που μπορούν να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες εργασίες.
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
5.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
5.2 Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά :
1) Υπογραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους που
αναφέρονται στο σύνολο των τευχών δημοπράτησης
2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το § 6 της παρούσας.
3) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, του Νομίμου Εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου,
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
7) Πιστοποιητικό νομιμοποίησης του υποβάλλοντα την προσφορά ( εξουσιοδότηση κλπ).
5.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο
προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να δύναται να εκτελέσει κατ’ ελάχιστον, καθημερινά
(εκτός σαββατοκύριακων & αργιών), τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που να αναφέρει ονομαστικά τους
εργαζόμενους που θα εργαστούν από την επιχείρησή του, για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος.
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Αντίγραφο δημοσίου εγγράφου που θα αποδεικνύεται η ειδικότητα και το μορφωτικό
επίπεδο για όλους που θα εργασθούν για την εκτέλεση αυτής της εργασίας,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τα οποία
συγκεκριμένα είναι :
α1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α’ τάξης
ειδικότητας 1ης, ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού του ΠΔ 112/201 και
α2) τον ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή ΕΠΛ ή ΤΕΛ
ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την απόδειξη επιπέδου
σπουδών ΔΕ.
α3) Πιστοποιητικό ECDL για γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που να έχει
εκδοθεί από φορέα νομίμως πιστοποιημένο.

Άρθρο 6ο. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, ήτοι 1.033,00 ευρώ. Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για τρείς μήνες από την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
6.2 Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή δύναται να γίνει ισόποση
κατάθεση στο Ταμείο της ΔΕΥΑΧ.
6.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
1) Την ημερομηνία έκδοσης.
2) Τον εκδότη.
3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς την οποία θα απευθύνεται.
4) Τον αριθμό της εγγύησης.
5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτόσημου.
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της,
ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.4 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς να αναφέρει τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
6.5 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών
διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης
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Άρθρο 7ο. Προσφορές
7.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως
φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς :
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2) Η επωνυμία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.
3) Τίτλος της εργασίας.
4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα παραπάνω
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως
αναγράφονται ανωτέρω και θα περιέχει το έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που έχει
εκδώσει η ΔΕΥΑΧ, συμπληρωμένο πλήρως και καταλλήλως υπογραμμένο, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 8.
7.2 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον
προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
7.3 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
7.4 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην
Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα
7.5 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Άρθρο 8ο. Οικονομική Προσφορά
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιέχει το χορηγούμενο από την ΔΕΥΑΧ
έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένο χειρόγραφα με στυλό διαρκείας μπλε ή
μαύρου χρώματος.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου
και να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και με αναγραφή
του ονοματεπώνυμου.
Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς
το πρόσωπο του διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν
λόγο αποκλεισμού.
Δεν επιτρέπονται τιμές προσφοράς μεγαλύτερες του τιμολογίου μελέτης.
Άρθρο 9ο. Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
9.1
Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, κηρύσσεται
μεγαλόφωνα στην αίθουσα συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η λήξη
παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
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Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας
του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη
αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
9.2
Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής
συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, κατά σειρά
παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος
που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την
διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
9.3
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση
συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα
των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλείονται, έχοντας υπ' όψη την
παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και την σχετική νομοθεσία.
9.4
Στην συνέχεια, δημόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα όσων
αποκλείστηκαν και το λόγο αποκλεισμού τους και παραδίδονται σε όσους αποκλείσθηκαν τα
σχετικά έγγραφα μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
9.5
Μετά την ανακοίνωση των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί στον διαγωνισμό, η
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά τους φάκελους των
οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό και γράφονται οι τιμές στο
πρακτικό του διαγωνισμού, ανακοινούμενες μεγαλόφωνα.
9.8
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή
που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης
απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν
σε κάποιο σημείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης.
9.9 Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
9.10 Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο πάντως όχι μικρότερο
των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10), να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
9.11 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται ή
με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών ή δεν προσκομίζει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων
χωρίς άλλη περεταίρω διαδικασία.
Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να αναθέσει την εκτέλεση των
εργασιών στον επόμενο μειοδότη μετά την έκπτωση του αρχικού μειοδότη.
9.12 Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα προ της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος να διαπιστώσει (με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσματικότερο για να
διασφαλιστεί η συμφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση της εργασίας), εάν οι
μειοδότες έχουν πράγματι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, την
αξιοπιστία, φερεγγυότητα, επαγγελματική συνέπεια, την τεχνική υποδομή και οργάνωση,
που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και
της συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση της εργασίας, συμμορφώνονται με τις κείμενες
διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος και εν γένει κάθε επικαλούμενο στην προσφορά
στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους των προσφερόμενων
υπηρεσιών (από τους συμμετέχοντες).

14

Άρθρο 10: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
10.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία, υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την δημοπρασία,
χωρίς τον Φ.Π.Α
10.2 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
10.3 Όλα όσα αναφέρονται στην § 6.2 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση
συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
10.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο
εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.
10.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του
συμβατικού αντικειμένου της εργασίας.
Άρθρο 11: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, που σήμερα
είναι 0,1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Άρθρο 12: Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:
Η καταβολή του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα και ύστερα από την
έκδοση σχετικού Τιμολογίου ή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με
την παράδοση των εργασιών. Στην περίπτωση που ο τελευταίος μήνας δεν είναι ολόκληρος,
τότε θα χρεωθεί το ανάλογο τμήμα αυτού.
Το Φορολογικό παραστατικό πληρωμής κάθε πιστοποίησης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με
κατάσταση που θα αναγράφονται, οι πιστοποιούμενες ποσότητες της εργασίας ανά είδος
αυτής, οι αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του αναδόχου, με βάση δε αυτή την κατάσταση
θα πιστοποιείται το συνολικό ποσό.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα, εξόφλησης εκάστης πιστοποίησης, θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 13: Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντος ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του
διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι την
επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης της
ανακοινώσεως του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των
προσφορών.
Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και απευθύνονται προς τον
πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που
υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα 3 μηνών.
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Άρθρο 15 : Ποινικές ρήτρες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες, σύμφωνα με τα τεύχη της
παρούσας διακήρυξης.
1. Για κάθε εργασία που αδικαιολόγητα δεν εκτελεί, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση
με το τίμημα της αντίστοιχης εργασίας, προσαυξημένο κατά 50%.
2. Η επιβολή θα πραγματοποιείται με την αφαίρεση του συνολικού ποσού – συμψηφιστικά – από την πραγματική εκτελεσθείσα εργασία, οπότε στο Τιμολόγιο θα
χρεωθεί το υπόλοιπο.
Άρθρο 16 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Δημοσίευση
1. Αντίγραφα της διακήρυξης και όλων των τευχών δημοπράτησης, θα βρίσκονται στη
διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην γραμματεία
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στα γραφεία της επιχείρησης.
2. Τα συμβατικά τεύχη διατίθενται στους ενδιαφερόμενους έναντι του ποσού των 15,00
€ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
3. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
Χανίων και περίληψή της θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες που προβλέπονται από τον
νόμο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (αρθ.18
παρ.1 του ΠΔ 28/80)
Άρθρο 17: διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 του ΠΔ 28/80 (περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών & υπηρεσιών των ΟΤΑ)
 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ
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