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ΔΗΜΟΤΙΚΗ                          ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ –   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΣ            

ΥΔΡΕΥΣΗΣ                      2020» 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                               

ΝΑΥΠΛΙΟΥ     ΠΡΟΫΠ.: 30.000,00€ 

                         

        

                                                  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Άρθρο 1:Υπηρεσία 

 

Ο διαγωνισμός της υπηρεσίας  «ΑΠΕΝΤΩΜΩΣΗ – ΜΕΙΟKΤΟΝΙΑ – ΕΤΟΣ 2020»  

αφορά στις ετήσιες εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απόσμησης του δικτύου 

λυμάτων και ομβρίων υδάτων του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η πίστωση 

προέρχεται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Κ.Α. 15.91.026). 

 

Άρθρο 2:Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η Υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

• Του Ν.1069/80, Περί Ιδρύσεως Επιχειρήσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης 

• Του Ν.3463/06, Κώδικας Δήμου και Κοινοτήτων 

• Του Ν.4412/16, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

• Την υπ’ αρίθμ. 67/2020  Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

 

Άρθρο 3:Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

• Ο Προϋπολογισμός  Προσφοράς 

• Η παρούσα Διακήρυξη 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Η Τεχνική Έκθεση 

• Το Τιμολόγιο Μελέτης 

• Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

Άρθρο 4:Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με βάση τη χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες 

οικονομικές προσφορές. 

 

Αρθρο 5: Τόπος και χρόνος  διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, οδού 25ης 

Μαρτίου 2, Ναύπλιο, στις 14 Μαϊου   2020 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. (ώρα 

λήξης παραλαβής προσφορών), ενώπιου της αρμόδιας επιτροπής. Η επιτροπή θα 

αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή του αναδόχου.  
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Αρθρο 6ο : Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 

 

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση 

σε οποιοδήποτε στάδιο καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα περί ενστάσεων στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 292/2019  Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.). 

Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο όργανο. 

Για τις ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο όργανο. 

Για τις ενστάσεις γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το οποίο και αποφασίζει. 

  

Αρθρο 7ο : Δικαιολογητικά  

 

Τα δικαιολογητικά   συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό είναι τα 

παρακάτω:  

1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό, 

το είδος των εργασιών τους κι η άσκησή του κατά το τρέχον έτος . 

2. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

4.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς 

(ελάχιστο τρεις μήνες)  

5. Αδεια  καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

6. Πιστοποιητικό της εταιρείας περί τήρησης προτύπου ποιοτικής εγγύησης ISO 

σειρά 9001 με αντικείμενο Απεντομώσεις – Μυοκτονία  

7. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρείας  

8. Λίστα φαρμάκων και αντίστοιχες αδειοδοτήσεις των δραστικών ουσιών τους. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική 

ενημερότητα). 

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους καταβολής εισφορών στα 

αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία (ασφαλιστική ενημερότητα). 

11. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. 

12. Οικονομική προσφορά (προϋπολογισμός προσφοράς) μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο. Εξωτερικά ο φάκελος θα γράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το διαγωνισμό «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – 

ΕΤΟΥΣ 2020»  

13. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€)  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών .     

Οσον αφορά την εξουσιοδότηση που   αναφέρεται στην παράγραφο (2) υποβάλλεται 

σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφ’ όσον  

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.  
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Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας 

αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο 

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού,   όπου να 

φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.  

 

Αρθρο 8ο: Κρατήσεις 

 

Η υπηρεσία υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις όπως ισχύουν κατά την ημέρα 

της δημοπρασίας.   

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

 

Αρθρο 9ο : Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

Η συνολική αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής 

θα οριστικοποιηθεί με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εκτός του Φ.Π.Α.  

 

Η πληρωμή του παραπάνω  ποσού θα πραγματοποιηθεί  σε πέντε (5) δόσεις, με την 

περαίωση της κάθε επέμβασης.  

 

 

Αρθρο 10ο: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες  για το διαγωνισμό καθώς και αντίγραφα διακήρυξης των τευχών της 

μελέτης και των  εντύπων  προσφοράς, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  

από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου. Tα τεύχη της μελέτης θα αναρτηθούν και 

στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., www.deyan.gr . Πληροφορίες: Χρ. Μπουζαλάς, 

τηλ. 2752028976, fax: 2752099461, e-mail : deyan2@otenet.gr    

 

 

Αρθρο 11ο: Δημοσίευση  

 

Η Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θα δημοσιευτεί σε τουλάχιστον μία (1) τοπική 

ημερήσια εφημερίδα . 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν., www.deyan.gr . 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

 

 

 

Γεώργιος   Καχριμάνης  

http://www.deyan.gr/
mailto:deyan2@otenet.gr
http://www.deyan.gr/

