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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2013 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   10 / 2013 

 

Θ Δ Μ Α: «Καζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ 

θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 733/15-3-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο - 

εξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο» 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 42.588,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

ζη) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

δ) Σελ αξηζκ. 466/25-2-2013 κειέηε. 
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ε) Σν γεγνλόο όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

42.588,75 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

466/25-2-2013 κειέηε πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ππνδνκήο (κηθξνζσιήλεο κε θξεάηηα, 

ηνπνζέηεζε θαισδίνπ νπηηθώλ ηλώλ, αγσγώλ ραιθνύ, θιπ) γηα ηελ ζύλδεζε κε νπηηθή ίλα 

ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο αξδεύζεσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ κε ηνπο 

πέληε (5) δνξπθόξνπο-ειεγθηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζην ρώξν ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 42.588,75 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα 

αλαηεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2013 έρεη εγγξαθεί πίζησζε θαη ε ζρεηηθή 

δαπάλε ηεο πξνο αλάζεζε εξγαζίαο ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Κ.Α. 02.35.6117.01 κε 

ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

άξδεπζεο)» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2013. 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

ζη) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

δ) Σελ αξηζκ. 466/25-2-2013 κειέηε. 

ε) Σν γεγνλόο όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

42.588,75 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

 

ΑΠ Ο ΦΑ Ι Ε Δ Ι   ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 466/25-2-2013 κειέηε γηα ηελ ππεξεζία «εξγαζία θαη πιηθά 

εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο» πξνϋπνινγηζζείζαο 
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δαπάλεο 42.588,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., κεηά ηε δηελέξγεηα 

πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Β. Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κεηά από πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο από ην κεηνδόηε θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

Γ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηεο Πξνέδξνπ λα δεκνζηεπζεί ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα 

«Μαθεδνλία». 

Γ. Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 42.588,75 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6117.01 κε 

ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

άξδεπζεο)» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2013. 

Δ. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, πνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο αθνινύζσο: 

1) Ο πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 8ε Απξηιίνπ 2013 εκέξα Γεπηέξα από 

ώξα 11.00΄ έσο 12.00΄, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζην θηίξην 

δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

2) Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα. 

3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέξρνληαη ζην ύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζηελ Τπεξεζία θαη απνζθξαγίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο ππόινηπεο. 

4) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη 

ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο. Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο 

ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ ζην επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών. 

5) Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, νη δηαγσληδόκελνη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ: 

α) Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη 

απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. 
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iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

β) Απνδεηθηηθά ηεο εκπεηξίαο ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ, όπσο νξίδεηαη ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή (ζπκβάζεηο αλ πξόθεηηαη γηα δάλεηα εκπεηξία). 

γ) Δθόζνλ νη εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 

βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνύκελνπ. 

δ) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά – επί πνηλή απνθιεηζκνύ - πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηό 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε. 

6) Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ε πξνκήζεηα 

ησλ πιηθώλ, νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο λα 

πξνζθνκίζεη ζην ύλδεζκν ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ, πιελ απηώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα.  

  7) Η αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ πξέπεη απαξαίηεηα λα 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. ηε ζύκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν 

αλάδνρνο ζα εγγπεζεί όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη όηη είλαη 

θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν ύλδεζκνο. Η 

Τπεξεζία δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηώζεηο ηνπ αλαδόρνπ. 

 8) Η παξνρή ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ (ελεξγόο εμνπιηζκόο) δέθα (10) έηε, θαη 

ηνπ δηθηύνπ (παζεηηθόο εμνπιηζκόο) δεθαπέληε (15) έηε. Καηά ην δηάζηεκα απηό, γηα θάζε 

κεράλεκα πνπ ζα απνδεηθλύεηαη ειαηησκαηηθό από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη ζε δσξεάλ αληηθαηάζηαζε.  

 9) Η θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ, ζα γίλεη 

ζην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ θξηζεί όηη ε πξνζθνξά ηνπ 

πιεξνί ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη απηέο ηεο Σερληθήο έθζεζεο, από 

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

  10) Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ, ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. 
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 11) Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη εθ’ άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ θαη κεηά από επηκέηξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εξγαζηώλ θαη πιηθώλ από ηελ ππεξεζία, θαη νπσζδήπνηε κεηά ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 

ησλ ηνκώλ θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ. 

12) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζην πξώην έληαικα πιεξσκήο 

επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηόο Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 (Α΄ 204). 

13) Η παξνύζα δηαθήξπμε, πεξίιεςε ηεο νπνίαο λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ, ζην δηθηπαθό ηνπ ηόπν θαη λα δεκνζηεπζεί ζηε εθεκεξίδα 

«Μαθεδνλία». 

14) Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη ηπρόλ 

επαλαιεπηηθήο, ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ή ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο, ζα 

θαηαλεκεζνύλ αλαινγηθά. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 10 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΒΕ29ΟΡ93-52Θ


