ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δθμοτικι Επιχείρθςθ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ

ΜΕΛΕΣΗ 25/2019
ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ Ε
ΔΤΠΡΟΙΣΕ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΟΧΕ, ΤΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΑΙ
ΦΡΕΑΣΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ»
Προχπολογιςμοφ 19.925,00 €
(24.707,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
α) υγγραφή Τποχρεώςεων
β) Σεχνική Ζκθεςη
γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ

Καβάλα, Μάρτιοσ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δθμοτικι Επιχείρθςθ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

«Καθαριςμόσ με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτφων αποχζτευςησ ςε δυςπρόςιτεσ
και μη περιοχζσ, υγρών θαλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςησ και φρεατίων - δεξαμενών
Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλασ»
Άρθρο 1ο
Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ παροχήσ υπηρεςίασ – τοιχεία επικοινωνίασ
1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ
(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
1.4. Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
1.5. Διευκφνουςα Υπθρεςία: Η Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
1.6. Στοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα
Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350
Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355
Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr
Άρθρο 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
«Κακαριςμόσ με αποφρακτικό μθχάνθμα, αγωγϊν δικτφων αποχζτευςθσ ςε δυςπρόςιτεσ και
μθ περιοχζσ, υγρϊν καλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και φρεατίων - δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.
Διμου Καβάλασ» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του αρ. 377 του Ν. 4412/2016 και του
Ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Ρερί κινιτρων διά ίδρυςθ επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και
Αποχετεφςεωσ».
Άρθρο 3ο
Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςίασ - Προχπολογιςμόσ
3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθ δθμόςια ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν
«Κακαριςμόσ με αποφρακτικό μθχάνθμα, αγωγϊν δικτφων αποχζτευςθσ ςε δυςπρόςιτεσ και
μθ περιοχζσ, υγρϊν καλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και φρεατίων - δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.
Διμου Καβάλασ».
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3.2. Η δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προεκτιμάται ςτο ποςό των δζκα εννιά
χιλιάδων εννιακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ (19.925,00 €) ςυν Φ.Ρ.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο
ποςό των είκοςι τεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων επτά ευρϊ (24.707,00 €), θ οποία
προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κατά τα οικονομικά ζτθ 2019 και 2020 (Κ.Α. 61.98.03.0000).
Άρθρο 4ο
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ
4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί
μετά από τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ, με κριτιρια τθ δυνατότθτα καλισ και
ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 326 και 328 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5ο
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ
5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 22/04/2019
θμζρα Μ. Δευτζρα και ϊρα 12:00 π.μ.
5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Τρφφωνα
14, 65201 Καβάλα.
5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται
αποδεκτι καμία προςφορά.
Άρθρο 6ο
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ
παροχισ υπθρεςίασ και είναι εγκατεςτθμζνα:
α. Σε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
β. Σε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.).
γ. Σε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ
ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Άρθρο 7ο
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη
7.1. Τα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281
του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ
κακορίηεται ωσ κατωτζρω:
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α. Το ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί).
β. Η οικονομικι προςφορά.
γ. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ.
δ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων.
ε. Η τεχνικι ζκκεςθ.
ςτ. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ (εφόςον ςυνταχκοφν).
7.2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του Ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ.
Άρθρο 8ο
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών
8.1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
8.2. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.
8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι.
Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
9.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 84 και 86 του άρκρου 22 του Ν. 4441/2016 ο
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό.
Άρθρο 10ο
Εγγυήςεισ
10.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν προβλζπεται
κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ υποψιφιουσ
αναδόχουσ.
Άρθρο 11ο
Τποβολή φακζλου προςφοράσ
11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά είτε για το
ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, είτε για οποιαδιποτε επιμζρουσ υπθρεςία του
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.
11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
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 Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ».
 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».
 Ο τίτλοσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,
ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΡΟΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΡΕΙΟΧΕΣ, ΥΓΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΑΤΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
 Η καταλθκτικι
προςφορϊν).

θμερομθνία

(θμερομθνία

λιξθσ

προκεςμίασ

υποβολισ

 Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ,
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)).
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον
υποψιφιο ανάδοχο.
11.5. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθ ςυνολικι αμοιβι τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ, όπωσ αυτι
αποτυπϊνεται ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. το οποίο αναγράφεται ξεχωριςτά.
Άρθρο 12ο
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών
12.1. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του
άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ.
Άρθρο 13ο
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ
τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να
υποβάλει τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για τουσ ίδιουσ
τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να
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προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ).
γ. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι
ενθμερότθτα).
δ. Νομιμοποιθτικό ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ του υποψιφιου ανάδοχου (εφόςον
πρόκειται για ςυμμετοχι μζςω αντιπροςϊπου).
13.2. Σφμφωνα με το άρκρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα εν λόγω δικαιολογθτικά
πρζπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι
τθσ προςφοράσ, τον χρόνο τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, κακϊσ και τον
χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται να υποβλθκοφν
επικαιροποιθμζνα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ γϋ
τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ωσ άνω νόμου).
Άρθρο 14 ο
Εκτζλεςη παροχήσ υπηρεςιών
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 205 και
216 ζωσ 220 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικοί όροι τίκενται ςτο ςυμφωνθτικό που κα
υπογραφτεί.
Άρθρο 15ο
Σρόποσ πληρωμήσ
15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, για τισ υπθρεςίεσ που ζχει εκτελζςει
και παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο
αυτό το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ.
15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του
N. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
15.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα
δικαιολογθτικά.
15.4. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
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Καβάλα, 29-03-2019
Ο Συντάξασ
Η Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ
Ανάπτυξθσ και Ρρογραμματιςμοφ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρικθκε
Ο Διευκυντισ Τ.Υ.
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σαμψοφνογλου Μερόπθ Άννα
Χθμικόσ Μθχανικόσ

Λογκάρθσ Άγγελοσ
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δθμοτικι Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

«Καθαριςμόσ με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτφων αποχζτευςησ ςε δυςπρόςιτεσ
και μη περιοχζσ, υγρών θαλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςησ και φρεατίων - δεξαμενών
Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλασ»
1.1. Στο Διμο Καβάλασ υπάρχουν τζςςερεισ (4) ενότθτεσ αντλιοςταςίων λυμάτων τα
οποία οδθγοφν τα λφματα ςτισ τρεισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων και ςυγκεκριμζνα:
 Αντλιοςτάςια Καβάλασ και αντλιοςτάςια Ν. Καρβάλθσ, που οδθγοφν τα λφματα ςτθν
Ε.Ε.Λ. Ρόλθσ Καβάλασ∙
 Αντλιοςτάςια Ραλθοφ, που οδθγοφν τα λφματα ςτθν Ε.Ε.Λ. Ραλθοφ∙
 Αντλιοςτάςια Φιλίππων, που οδθγοφν τα λφματα ςτθν Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων.
1.2. Σε κάκε ενότθτα αντλιοςταςίων – Ε.Ε.Λ. λειτουργεί δίκτυο αγωγϊν αποχζτευςθσ
λυμάτων ελεφκερθσ ροισ αλλά και κατακλιπτικϊν, τα οποία μεταφζρουν τα λφματα από τισ
κατοικίεσ ςτα αντλιοςτάςια και από τα αντλιοςτάςια ςτισ Ε.Ε.Λ. Στα δίκτυα υπάρχουν φρεάτια
επίςκεψθσ των αγωγϊν κατά κανόνα κάκε 50m ςτουσ αγωγοφσ ελεφκερθσ ροισ και κάκε 100m
ςτουσ κατακλιπτικοφσ.
1.3. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαρκοφσ ςυντιρθςθσ των δικτφων αποχζτευςθσ και
των δεξαμενϊν των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ, κρίνεται αναγκαία θ παροχι υπθρεςιϊν του
κζματοσ.
1.4. Το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν «Κακαριςμόσ με αποφρακτικό μθχάνθμα,
αγωγϊν δικτφων αποχζτευςθσ ςε δυςπρόςιτεσ και μθ περιοχζσ, υγρϊν καλάμων
αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και φρεατίων - δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ. Διμου Καβάλασ» αναλφεται ωσ
εξισ:
Α. Κακαριςμόσ κλειςτϊν αγωγϊν αποχζτευςθσ
Ρεριλαμβάνεται θ πλιρθσ απόφραξθ, κακαριςμόσ αγωγϊν αποχζτευςθσ ακακάρτων
μεταξφ δφο διαδοχικϊν φρεατίων, του κεντρικοφ δικτφου οποιαςδιποτε διαμζτρου και υλικοφ
καταςκευισ, από φερτζσ φλεσ, λίπθ, ςτερεά απόβλθτα, κατάλοιπα ςκυροδζματοσ, ρίηεσ
δζνδρων / φυτϊν ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία, αλλά και των φρεατίων επίςκεψθσ εκατζρωκεν
του εκάςτοτε κλάδου αγωγοφ που κακαρίηεται. Στο ςυμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται θ
μεταφορά και θ απόκεςθ των προϊόντων κακαριςμοφ ςε κζςεισ που κα υποδεικνφονται από
τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με ζνα από τα παρακάτω μθχανιματα, ανάλογα με
τθ φφςθ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ εργαςίασ κακαριςμοφ:
 Αποφρακτικό μθχάνθμα με πιεςτικό υδροβολισ υψθλισ πίεςθσ ι θλεκτρικό
περιςτροφικό μθχάνθμα με ειδικζσ κεφαλζσ.
 Αποφρακτικό μθχάνθμα με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ φερτϊν υλϊν, το οποίο κα
διακζτει:
- Αντλία υψθλισ πίεςθσ παροχισ νεροφ με δυνατότθτα παροχισ τουλάχιςτον 300lit
ανά λεπτό ςε πίεςθ 150bar.
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- Αντλία απόφραξθσ με παροχι 850m3/h ςε πίεςθ 400bar.
- Δεξαμενι νεροφ τουλάχιςτον 5.000lit.
- Δεξαμενι αποβλιτων τουλάχιςτον 5.000lit.
- Ελαςτικό αγωγό κακαριςμοφ με μικοσ τουλάχιςτον 80m.
Β. Κακαριςμόσ υγρϊν καλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.
Ρεριλαμβάνεται ο πλιρθσ κακαριςμόσ των υγρϊν καλάμων των αντλιοςταςίων
αποχζτευςθσ και των δεξαμενϊν και φρεατίων ςτισ Ε.Ε.Λ., από όλα τα φερτά υλικά και λίπθ με
τθ μεταφορά και απόκεςι τουσ ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ο
κακαριςμόσ των δεξαμενϊν πρζπει να γίνεται από ςυνεργείο το οποίο κα είναι υπεφκυνο για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων των δεξαμενϊν. Ο
ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιεί κακαριςμό των μεταλλικϊν εςχαρϊν όπου ζχουν
τοποκετθκεί εντόσ των δεξαμενϊν. Θα γίνεται πλιρθσ κακαριςμόσ κατόπιν αναρρόφθςθσ
όλων των φερτϊν υλικϊν και λιπϊν με βυτιοφόρο όχθμα ι / και εφόςον χρειαςτεί
χειρωνακτικά. Το προςωπικό του αναδόχου κα κατεβαίνει ςτον πυκμζνα των δεξαμενϊν,
λαμβάνοντασ πάντα, όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ. Σε καμία περίπτωςθ μετά τον
κακαριςμό, δεν κα υπάρχουν υπολείμματα από ςτερεοποιθμζνα λίπθ και λοιπζσ ακακαρςίεσ.
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με βυτιοφόρο όχθμα τουλάχιςτον 9ton για άντλθςθ λάςπθσ,
βορβόρου, λυμάτων με υψθλι περιεκτικότθτα ςε ςτερεά ι αυξθμζνου ιξϊδεσ εν γζνει, από
βάκοσ τουλάχιςτον 9m.
1.5. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα ςφμβαςθ δεν αφορά μία ενιαία παροχι υπθρεςίασ,
αλλά διάφορεσ διάςπαρτεσ εργαςίεσ, για τθν εκτζλεςθ των οποίων κα δίνεται εντολι ανάλογα
με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται κάκε φορά. Τισ εντολζσ εργαςίασ κα
δίνει ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ ςτον ανάδοχο όλο το 24ωρο είτε ςτον ίδιο είτε ςε
εξουςιοδοτθμζνο κατάλλθλο αντιπρόςωπό του, που ζχει εγκρικεί από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
1.6. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τον
απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ, με εμπειρία και άριςτα εκπαιδευμζνο, ςε οργανωμζνα
ςυνεργεία άμεςθσ επζμβαςθσ, διακζςιμο όλο το 24ωρο. Τα ςυνεργεία αυτά κα προβαίνουν
ςτθν εκτζλεςθ των εντολϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ανεξάρτθτα από τθν ϊρα (πρωί ι βράδυ) ι τθν
θμζρα (κακθμερινι ι αργία), με προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τυχόν άλλεσ επαγγελματικζσ του
δραςτθριότθτεσ που προκφπτουν, ϊςτε θ εργαςία να τελειϊνει άμεςα και πάντα μζςα ςτθ
ςυμβατικι προκεςμία, θ οποία κακορίηεται ωσ εξισ:
 Εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν εντολι, ςε περίπτωςθ προγραμματιςμζνθσ επζμβαςθσ για εμφράξεισ αγωγϊν που δεν ςυνιςτοφν άμεςο κίνδυνο
υπερχειλίςεων και ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ.
 Εντόσ μιασ (1) ϊρασ από τθν εντολι, ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπου ιδθ
ζχει υπάρξει υπερχείλιςθ λυμάτων λόγω ζμφραξθσ αγωγοφ ι δεξαμενισ αντλιοςταςίων
ι Ε.Ε.Λ.
1.7. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται με τισ παραπάνω προκεςμίεσ
για τθν αποπεράτωςθ των ςυμβατικϊν του εργαςιϊν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ζχει το δικαίωμα να
προβαίνει ςτθν εκτζλεςθ αυτϊν, απολογιςτικά ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.
Οποιαδιποτε δε ηθμιά προκλθκεί ςε παρακείμενο ακίνθτο, δθμόςια περιουςία ι ατφχθμα ςε
περαςτικοφσ και το οποίο κα μποροφςε να αποφευχκεί με τθν αμεςότθτα επζμβαςθσ,
βαραίνει τον αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
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1.8. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία ςυμπλθρωματικι αποηθμίωςθ, πζραν των
ςυμβατικϊν του τιμϊν, για τθν άμεςθ ετοιμότθτα που οφείλει να ζχει.
1.9. Μετά από κάκε ςυμβατικι εργαςία κακαριςμοφ, κα ςυμπλθρϊνεται με ευκφνθ
του αναδόχου αντίςτοιχο δελτίο εργαςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφονται κατ’ ελάχιςτον θ ϊρα
ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ, θ περιγραφι - τοποκεςία τθσ εγκατάςταςθσ, οι εργαςίεσ που
ζγιναν και οι ϊρεσ εναςχόλθςθσ. Τα δελτία εργαςιϊν κα ςυνυπογράφονται από τον ανάδοχο
και από τον εκάςτοτε αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και κα παραδίδεται με ευκφνθ του
αναδόχου ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Καμία ςυμβατικι εργαςία δεν κα αναγνωρίηεται και δε
κα καταβάλλεται το αντίςτοιχο αντίτιμο, εφόςον δεν τθν πιςτοποιεί το αντίςτοιχο δελτίο
εργαςίασ.
1.10. Στθ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει μία ςυμβατικι εργαςία
και ςτθν πορεία διαπιςτϊνει ότι για κάποιουσ λόγουσ δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςι τθσ,
είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ότι θ εργαςία δεν ολοκλθρϊκθκε.
1.11. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν οφείλει να τθρεί τα
προβλεπόμενα από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ για το
προςωπικό που απαςχολεί.
1.12. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό
του, ι ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
1.13. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει κάκε μζτρο για τθν ατομικι αςφάλεια και τθν
προςταςία του προςωπικοφ που διακζτει για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. Ο
ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ςωςτι και πλιρθ εκπαίδευςθ του
διατεκειμζνου προςωπικοφ του ςχετικά με τα κακικοντα και τισ ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, τον χειριςμό μθχανθμάτων, εργαλείων, τθ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν
Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (π.χ. αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν), τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ
ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν, τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα
μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςισ τουσ.
1.14. Τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των
ςυμβατικϊν εργαςιϊν κα πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ απαλλαγμζνα μθχανολογικϊν
προβλθμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν), να καλφπτουν πλιρωσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του
Κ.Ο.Κ., να ζχουν τακτοποιθμζνεσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απαιτοφνται για τθν κυκλοφορία
τουσ (εκτελωνιςμοί, ταξινομιςεισ, τζλθ κυκλοφορίασ, αςφάλιςθ κ.α.) και να ςυνοδεφονται από
τα αντίςτοιχα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ιςχφον δελτίο τεχνικοφ ελζγχου ΚΤΕΟ, τζλθ
κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κ.α.).
1.15. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά ςε τυχόν υπάρχουςεσ
καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ που κα οφείλεται ςτα μθχανιματα, όργανα
και μζςα, που χρθςιμοποίθςε για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν.
1.16. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι του
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό
αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.
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1.17. Πλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει
τθν προςφορά του.
Καβάλα, 29-03-2019
Ο Συντάξασ
Η Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ
Ανάπτυξθσ και Ρρογραμματιςμοφ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρικθκε
Ο Διευκυντισ Τ.Υ.
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σαμψοφνογλου Μερόπθ Άννα
Χθμικόσ Μθχανικόσ

Λογκάρθσ Άγγελοσ
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc.

Σελίδα 11 από 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δθμοτικι Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
«Καθαριςμόσ με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτφων αποχζτευςησ ςε δυςπρόςιτεσ
και μη περιοχζσ, υγρών θαλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςησ και φρεατίων - δεξαμενών
Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλασ»
1.1. Για τθ διαμόρφωςθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
«Κακαριςμόσ με αποφρακτικό μθχάνθμα, αγωγϊν δικτφων αποχζτευςθσ ςε δυςπρόςιτεσ και
μθ περιοχζσ, υγρϊν καλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και φρεατίων - δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.
Διμου Καβάλασ» λιφκθκαν υπόψθ οι παρακάτω προςεγγίςεισ:
 Για τον κακαριςμό των αγωγϊν με αποφρακτικό μθχάνθμα με πιεςτικό υδροβολισ
υψθλισ πίεςθσ ι θλεκτρικό περιςτροφικό μθχάνθμα με ειδικζσ κεφαλζσ, εκτιμάται ότι
κα απαιτθκοφν ςυνολικά εκατόν πζντε (105) ϊρεσ.
 Για τον κακαριςμό των αγωγϊν με αποφρακτικό μθχάνθμα με αντλία υψθλισ πίεςθσ
παροχισ νεροφ μζςω ελαςτικοφ αγωγοφ με ειδικά ακροφφςια και δυνατότθτα
αναρρόφθςθσ φερτϊν υλικϊν, εκτιμάται ότι κα απαιτθκοφν ςυνολικά εβδομιντα πζντε
(75) ϊρεσ.
 Για τον κακαριςμό του υγροφ καλάμου λυμάτων κάκε αντλιοςταςίου εκτιμάται ότι
κα απαιτθκοφν ςυνολικά εβδομιντα τζςςερεισ (74) ϊρεσ (37 αντλιοςτάςια x 2
ϊρεσ/αντλιοςτάςιο).
 Για τον κακαριςμό των δεξαμενϊν των Ε.Ε.Λ. εκτιμάται ότι κα απαιτθκοφν ςυνολικά
ζντεκα (11) ϊρεσ.

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

υπ’

όψθ

τα

παραπάνω

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ
CPV

Κακαριςμόσ
κλειςτοφ
αγωγοφ
αποχζτευςθσ με αποφρακτικό μθχάνθμα
με πιεςτικό υδροβολισ υψθλισ πίεςθσ ι
θλεκτρικό περιςτροφικό μθχάνθμα με
ειδικζσ κεφαλζσ
Κακαριςμόσ
κλειςτοφ
αγωγοφ
αποχζτευςθσ με αποφρακτικό μθχάνθμα
90470000-2
με αντλία υψθλισ πίεςθσ παροχισ νεροφ
μζςω ελαςτικοφ αγωγοφ με ειδικά
ακροφφςια και δυνατότθτα αναρρόφθςθσ
φερτϊν υλικϊν
Κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ φερτϊν
υλϊν υγροφ καλάμου αντλιοςταςίων και
δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.

ο

ενδεικτικόσ

προχπολογιςμόσ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1.2. Λαμβάνοντασ
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(€/ώρα)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

105

45,00

4.725,00

Ώρα

75

95,00

7.125,00

Ώρα

85

95,00

8.075,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Ώρα
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ΑΘΡΟΙΜΑ:

19.925,00

Φ.Π.Α. 24%:

4.782,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

24.707,00

Καβάλα, 29-03-2019
Ο Συντάξασ
Η Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ
Ανάπτυξθσ και Ρρογραμματιςμοφ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρικθκε
Ο Διευκυντισ Τ.Υ.
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σαμψοφνογλου Μερόπθ Άννα
Χθμικόσ Μθχανικόσ

Λογκάρθσ Άγγελοσ
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δθμοτικι Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Καβάλασ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
«Καθαριςμόσ με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτφων αποχζτευςησ ςε δυςπρόςιτεσ
και μη περιοχζσ, υγρών θαλάμων αντλιοςταςίων αποχζτευςησ και φρεατίων - δεξαμενών
Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλασ»
Του/Τθσ:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεφκυνςθ ζδρασ:
Τθλζφωνο:

Κινθτό:
e-mail:

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κακαριςμόσ κλειςτοφ αγωγοφ αποχζτευςθσ με
αποφρακτικό μθχάνθμα με πιεςτικό υδροβολισ υψθλισ
πίεςθσ ι θλεκτρικό περιςτροφικό μθχάνθμα με ειδικζσ
κεφαλζσ
Κακαριςμόσ κλειςτοφ αγωγοφ αποχζτευςθσ με
αποφρακτικό μθχάνθμα με αντλία υψθλισ πίεςθσ
παροχισ νεροφ μζςω ελαςτικοφ αγωγοφ με ειδικά
ακροφφςια και δυνατότθτα αναρρόφθςθσ φερτϊν
υλικϊν

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ
CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Fax:

Ώρα

105

Ώρα

75

Ώρα

85

90470000-2

Κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν υγροφ
καλάμου αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν Ε.Ε.Λ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(€/ώρα)

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΑΘΡΟΙΜΑ:
Φ.Π.Α. 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:
Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο):

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και
τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν μου ωσ παρόχου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για
τθν επεξεργαςία κατά τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ.
Τόποσ:
Ημερομθνία:
Ο προςφζρων

(υπογραφι - ςφραγίδα)
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