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Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 

Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη 

Τ. 2310 359 775 • F. 2310 359 776 

Ε-mail: info@deyaph.gr 

Καθαρισμός - Απολύμανση Δεξαμενών 
Πόσιμου Νερού 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 129/2021 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ 

 

1/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στον τακτικό ετήσιο καθαρισμό και απολύμανση 

δεξαμενών πόσιμου νερού της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.  

O καθαρισμός των δεξαμενών αφορά την αφαίρεση άμμου, χωμάτων, ιζημάτων, αλγών και 

κάθε είδους υπολειμμάτων, που υπάρχουν στον πυθμένα και τα τοιχώματα των δεξαμενών 

ενώ πριν την παράδοσή τους θα εκτελείται η απαραίτητη απολύμανση με υπερχλωρίωση ή  

άλλη ανάλογη μέθοδο και η λεπτομερής έκπλυσή τους. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να είναι 

συμβατά για χρήση σε πόσιμο νερό και οι εμπορικές ονομασίες αυτών καθώς και τεχνικά 

φυλλάδια και MSDS θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο προσφοράς. 

Η σειρά με την οποία θα γίνει ο καθαρισμός θα υποδειχθεί από τη ΔΕΥΑ με τρόπο που θα 

ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα στην συνεχή υδροδότηση. 

Οι δεξαμενές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης 

είναι: 

Α/Α Κοινότητα Δεξαμενή Χωρητικότητα (σε m3) 

1. Χορτιάτη Δεξαμενή Κεντρική 240 

2. Χορτιάτη Δεξαμενή Αγ. Παρασκευής 720 

3. Χορτιάτη Δεξαμενή Καμάρα 20 

4. Φιλύρου Δεξαμενή Μεσαίο 250 

5. Φιλύρου Δεξαμενή Πύργος 500 

6. Φιλύρου Δεξαμενή Παυλίδης 500 

7. Φιλύρου Δεξαμενή Ψωμάς 150 

8. Φιλύρου Δεξαμενή Σαμαράς 50 

9. Ασβεστοχωρίου Δεξαμενή Αέριο 600 

10. Ασβεστοχωρίου Δεξαμενή Γκλάβα 600 

11. Εξοχής Δεξαμενή Πολύζοβα 100 
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Ο καθαρισμός και η απολύμανση των δεξαμενών θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της ΚΥΑ 

Υ2/2600/01, όπως αυτή μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, «Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης». Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μετά το πέρας των εργασιών τεχνική 

έκθεση, συνοδευόμενη από πλήρες φωτογραφικό αρχείο, της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε σε όλα τα σημεία καθαρισμού. 

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ενός υδατόπυργου – 

δεξαμενής είναι : 

α) Η εκκένωση του υδατόπυργου – δεξαμενής υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη 

β) Η κάλυψη του στομίου του αγωγού εξόδου του υδατόπυργου – δεξαμενής. 

γ) Η απομάκρυνση ιζημάτων από τον πυθμένα του υδατόπυργου – δεξαμενής. 

δ) Το τρίψιμο των τοιχωμάτων και του πυθμένα του υδατόπυργου – δεξαμενής. 

ε) Η απολύμανση των τοιχωμάτων και του πυθμένα του υδατόπυργου – δεξαμενής με χλώριο  

στ) Το πλύσιμο των τοιχωμάτων και του πυθμένα του υδατόπυργου – δεξαμενής. 

ζ) Το τελικό γέμισμα του υδατόπυργου – δεξαμενής υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑ Πυλαίας 

Χορτιάτη 

η) Το άνοιγμα των βανών καθαρισμού στις Τ.Κ., πριν την ομαλοποίηση της υδροδότησης υπό 

την επίβλεψη της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται με μέσα του αναδόχου και υπό την επίβλεψη της 

ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη στην οποία θα γίνεται αναφορά και οποιουδήποτε προβλήματος ή 

δυσλειτουργίας. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθεί μέριμνα για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων 

μέτρων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, κράνος, φόρμα προστασίας κλπ) και 

προστασίας από τον ιό SARS COV-2 

 

  



 

3 
 

 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η εκτέλεση του αντικειμένου θα γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 328 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021). 

Α. Λόγοι αποκλεισμού 

1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 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 L 300 της 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 (ΕΕ C 195 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 (ΕΕ L192 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 (ΕΕ C 316 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 (ΕΕ L 164 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 
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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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.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, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν ο αναθέτων φορέας:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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 
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οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

σχετικής με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

- μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' 

του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 

αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλόλητας απαιτείται 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  

Γ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα 

παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το ζητούμενο σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς 

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνική περιγραφή στην 

οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

1. Ο τρόπος και αναλυτικά τα μέσα εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού – 

απολύμανσης 

2. Τεχνικά Φυλλάδια και MSDS των απολυμαντικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για 

την απολύμανση των δεξαμενών 

3. Ο τρόπος διαχείρισης των φερτών υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των 

δεξαμενών 
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3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

3.1 Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

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  

1. φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 2Α  

2. πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στα Άρθρα 2Β 

3.2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

3.2.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2Α  

1. Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία: 

(Α) Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του Άρθρου  2Α1:  

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του 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 τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.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, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

(Β) Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του Άρθρου  2Α2: 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
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περί του ότι έχουν ο εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον  αφορά στην 

καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

περί του ότι έχουν ο εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον  αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)  

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

3.2.2 Δικαιολογητικά  απόδειξης  κριτηρίων επιλογής του άρθρου 2Β  

(α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό 

3.2.3 Δικαιολογητικά  απόδειξης  κριτηρίων επιλογής του άρθρου 2Γ 

Πιστοποιητικά κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ που εκδίδονται από 

επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση 

προδιαγραφών ή προτύπων σχετικά με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

3.2.4 Δικαιολογητικά  απόδειξης  κριτηρίων επιλογής του άρθρου 2.Δ  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνική περιγραφή στην 

οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

1. Ο τρόπος και αναλυτικά τα μέσα εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού – 

απολύμανσης και  
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2. Τεχνικά Φυλλάδια και MSDS των απολυμαντικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για 

την απολύμανση των δεξαμενών 

3. Ο τρόπος διαχείρισης των φερτών υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των 

δεξαμενών 

3.2.5 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

Α. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:  

I. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος για Ανώνυμη 

Εταιρεία  

II. Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου.  

Β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 

4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 

ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 
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4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού 

τα ακόλουθα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 129-2021 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Καθαρισμός - Απολύμανση Δεξαμενών Πόσιμου 

Νερού 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΦΜ:  

Δ.Ο.Υ:  

ΕΔΡΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 

e-mail:  

 

4.1 Τα αποδεικτικά μέσα νομιμοποίησης σύμφωνα με άρθρο 3.2.5 

4.2 Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

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: 

1. φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 2Α  

2. πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο Άρθρο 2Β, 2Γ, 2Δ 

Ή εναλλακτικά τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του άρθρου 3.2.1 ως 3.2.4 
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4.3 Τεχνικά στοιχεία  που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα  με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά φυλλάδια και MSDS των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των δεξαμενών και τα από τα οποία θα 

αποδεικνύεται η καταλληλόλητα του για χρήση σε πόσιμο νερό. 

  

4.4 Συμπληρωμένη και σφραγισμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η προμήθεια - παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 328 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 

36/09-03-2021). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ χωρίς  

Φ.Π.Α., θα βαρύνει το Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021 ως κάτωθι: 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙ-

ΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(ποσοστό) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

11 € 10.000€ 24% 12.400€ 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ CPVS 

1 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000€  από   62.07.00.09 

2.400€  από  54.00.29.24 

20.000€ το 2021 

189.000€ το 2021 

90900000-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

 

 



 

12 
 

 
 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση του σχετικού παραστατικού 

βάσει της προόδου των εργασιών και την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών ή παραδοτέων 

(Άρθρο 219, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης 

εργασιών της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ως χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 31/12/2021. 

 

7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη με κανένα τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται 

αναπροσαρμογή των τιμών. 

Ασβεστοχώρι, 03/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Σεϊταρίδης Θωμάς 

Χημικός Μηχανικός 

Ο Γεν. Διευθυντής   

 

Δαφέρμος Σαράντος 

 

 

 

 


