ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Ημερομηνία 18/01/2018

Αρ. Μελέτης: 5/2018

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : € 59.970,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1) Τεχνική Έκθεση
2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3) Τεχνικές Προδιαγραφές
4) Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5) Διακήρυξη
6)Τιμολόγιο Προσφοράς
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Αρ. Μελέτης: 5/2018
Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018»
(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την διακίνηση της
αλληλογραφίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
Η υπό εκτέλεση παροχή υπηρεσίας θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/73-2012) « Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29 του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του
τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α' 282), ως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσόν των Πενήντα Εννέα
χιλιάδων Εννιακοσίων Εβδομήντα ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (€ 59.970,00), η οποία προβλέπεται να καλυφθεί
από ίδιους πόρους. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει συγκεκριμένα τον Κ.Α. 6203021 με τίτλο «Ταχυδρομικά»
συνολικής πίστωσης ποσού € 100.000,00 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ. (cpv: 64110000-0).
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τον ανάδοχο, θα προκύψει με
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα
με τις παρακάτω διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.
2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 118 & 311, 327, 328 του Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
6) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
7) 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».
Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Αργυρώ Σταυρακάκη

Αρ. Μελέτης: 5/2018
Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018»
(2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή υπηρεσιών

Εκτιμώμενες
ποσότητες

Χρόνος επίδοσης &
τιμή/τεμ.

1

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, λογαριασμών νερού &
λοιπών φακέλων βάρους έως 20gr

115.000 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
150mm(ύψος) Χ
245mm (μήκος)
25 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος
25 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος
5 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος
5 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος
5 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος
5 φάκελοι
(κατ’ εκτίμηση)
Μέγεθος φακέλου:
Ακανόνιστο μέγεθος

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης

2

3

4

5

6

7

Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών & λοιπών
φακέλων βάρους από 20 gr έως 50gr
Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών & λοιπών
φακέλων βάρους από 50 gr έως
100gr
Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών & λοιπών
φακέλων βάρους από 100 gr έως
200gr
Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών & λοιπών
φακέλων βάρους από 200 gr έως
350gr
Διακίνηση
αλληλογραφίας
εσωτερικού, επιστολών & λοιπών
φακέλων βάρους από 350 gr έως
500gr
Διακίνηση
ογκώδους
αλληλογραφίας εσωτερικού, 500gr
έως 1000 gr

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Συνολική
Δαπάνη σε €
(άνευ ΦΠΑ)

59.800,00

€ 0,52
Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 2,00

50,00

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 2,00

50,00

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 2,00

10,00

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 4,00

20,00

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 4,00

20,00

Σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα
κατάθεσης
€ 4,00

20,00

€ 59.970,00
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός υπολογίστηκε αναλογικά με βάση την ετήσια δαπάνη
προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

της

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αργυρώ Σταυρακάκη
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Αρ. Μελέτης: 5/2018
Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018»

(3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 10
Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την διακίνηση της
αλληλογραφίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης «μέχρις
εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου». (cpv: 64110000-0)
ΑΡΘΡΟ 20
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνουν σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις ήτοι αναλυτικά:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.
2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 118 & 311, 327, 328 του Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
6) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
7) 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».
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

ΑΡΘΡΟ 30
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η διακίνηση της αλληλογραφίας όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου αφορά υπηρεσιακά
έγγραφα τα οποία απευθύνονται κυρίως:
- Σε καταναλωτές νερού (λογαριασμοί)
-Σε δημόσιους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Δ.Ο.Υ. κ.α.)
-Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κ.α.)
-Σε ιδιώτες για θέματα εξυπηρέτησής τους
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αφορούν στην παράδοση των υπηρεσιακών εγγράφων της επιχείρησης
εντός της Ελληνικής Επικράτειας με χρόνο επίδοσης τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
Η συμβαλλόμενη εταιρεία θα δέχεται εντολές για την διακίνηση της αλληλογραφίας μόνο από την
Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει ημερήσια κατάσταση στην οποία θα
αναλύονται όλες οι κινήσεις-παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν (με παράθεση όλων των στοιχείων
όπως ημερομηνία, προορισμός, βάρος του δέματος) συνοδευόμενη από την σχετική απόδειξη ομαδικής
κατάθεσης της αλληλογραφίας και στο τέλος κάθε μήνα μια συγκεντρωτική κατάσταση παραδόσεων με
την συνολική μηνιαία χρέωση.

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αργυρώ Σταυρακάκη
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Αρ. Μελέτης: 5/2018
Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018»

(4) ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την
διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως του ποσού του
συμβατικού αντικειμένου.
β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 59.970,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (€ 14.392,80)
και στο σύνολο € 74.362,80 στην περίπτωση που ο ανάδοχος φορέας δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.
2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 118 & 311, 327, 328 του Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
6) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
7) 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».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Τεύχη
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά είναι:
α) Σύμβαση
β) Διακήρυξη δημοπρασίας.
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων.
ε) Τιμολόγιο Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος ανάθεσης εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας
Η ανάθεση εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε Ανοικτό Συνοπτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό µε τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με
απόφασή του, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ στην σελίδα των Διακηρύξεων Δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Από την ίδια ημερομηνία θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της
υπηρεσίας και στον ιστότοπο (website) www.deyaan.gr της επιχείρησης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 15:00, απ’ όπου έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν κάθε
απαραίτητο έγγραφο ή στοιχείο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Με βάση την νέα νομοθεσία δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (άρθρο 72 παρ.1α
του Ν.4412/2016). Απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς για έξι (6)
τουλάχιστον μήνες.
Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, εκτός εάν ορίζεται σαφώς διαφορετικά με την πρόσκληση της
υπηρεσίας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
διακήρυξης του διαγωνισμού και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών.
δ) Την τιμή ανά υπηρεσία.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.
στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
η) Τον τρόπο πληρωμής.
θ) Την παραλαβή των υπηρεσιών.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις.
Άρθρο 7ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης - Χρόνος Εγγυήσεως
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του συμβατικού αντικειμένου, όπως
αυτό θα προκύψει από την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και του προϋπολογισμού της
προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και παρέχεται µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης η οποία
έχει διάρκεια έως επιστροφής της, επιστρέφεται δε στον ανάδοχο µε την λήξη της σύμβασης και πάντως
μετά και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Έκπτωση του αναδόχου
Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τις εργασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην διακήρυξη και στην σύμβαση.
Στον έκπτωτο πάροχο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξής
κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 9ο
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Υποβολή Προσφοράς
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των υπηρεσιών.
Η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να ισχύει για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία κατάθεσής της. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά
για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, έξοδα δημοσίευσης
και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικότερα υποχρεούται
ο ανάδοχος στην καταβολή κρατήσεων του Ν. 2166/93 άρθ. 27 ΦΕΚ 137/24.8.93. Εφαρμόζοντας δε την
παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 59/2007 (Α’ 63) και την εγκύκλιο
Π1/1493/04.09.2012 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με την
οποία γνωστοποιείται η ενεργοποίηση του ειδικού λογαριασμού με αριθ. ΕΤΕ-155540127-55, θα
κατατεθεί σε αυτόν, το παρακρατούμενο ποσόν υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ίσο
με το 0,06% επί του συμβατικού αντικειμένου χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπως τροποποιήθηκε
σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-09-2016) & το «ΒΙΒΛΙΟ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –
Τροποποιούμενες Διατάξεις Άρθρο 375 παρ. 7». Η παρακράτηση και απόδοση ολόκληρου του ποσού, θα
γίνει είτε με την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού στον ανάδοχο είτε τμηματικά υπολογιζόμενη
ποσοστιαία επί κάθε λογαριασμού.

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Άγιος Νικόλαος 18/01/2018
Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αργυρώ Σταυρακάκη
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
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