
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ.διευθ: Κ. Παλαιολόγου 4
Τηλ.2513 500070                                                           
Email: esoda@kavala.gov.gr                      
Πληροφορίες: Ελένη Ταλιχμανίδου                

 

                                  ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                                         Τμήμα Προμηθειών 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ».

Σας αποστέλλουμε το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για την αναφερόμενη στο θέμα παροχή 
υπηρεσίας και παρακαλούμε για την έγκριση του. 

Περιγραφή υπηρεσίας Αφορά στην παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για την εκπόνηση ειδικής 
μελέτης κοστολόγησης – τιμολόγησης 
άρδευσης Δήμου Καβάλας.

Αιτιολογία Για την ανάγκη των υπηρεσιών εκπόνησης 
ειδικής μελέτης κοστολόγησης - 
τιμολόγησης άρδευσης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 
(ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) για το Δήμο 
Καβάλας.

Κ.Α.Ε. 00.6117.0007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Προϋπολογισμός 2021 4.960.00 € με ΦΠΑ 24%
Κωδικός CPV 79930000-2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνημμένα σας υποβάλουμε τη σχετική μελέτη και παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες.

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 
         ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

         ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                                                                             

0003484105

Καβάλα, 10/06/2021
Α. Π.: Εισερχ. 15557

Ηµ/νία Αποστολής: 10/06/2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



   Ελληνική Δημοκρατία Δήμος   Καβάλας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας  Ταχ.Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 Τ.Κ.: 65403, Καβάλα  Πληροφ.: Ελένη Ταλιχμανίδου  Τηλ.:  2513500070 e-mail:esoda@kavala.gov.gr                        Χρηματοδότηση : Ιδίων Πόρων                                                                  ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  4.000.00€  Φ.Π.Α  24 %   960.00€  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  4.960.00€  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   Κ.Α : 00.6117.0007  CPV: 79930000-2 (ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     



   Ελληνική Δημοκρατία Δήμος   Καβάλας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  Ταχ.Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 Τ.Κ.: 65403, Καβάλα  Πληροφ.: Ελένη Ταλιχμανίδου Τηλ.:  2513500070 e-mail:esoda@kavala.gov.gr                                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) για το Δήμο Καβάλας. Με την αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) ΚΥΑ κάθε φορέας ύδρευσης και άρδευσης, απαιτείται όπως προβεί σε εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ που προαναφέρθηκε και αναφέρεται στην έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, όπου και αναλύονται οι διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.  Στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται πλήρως τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε φορέας ύδατος, ώστε η τιμολόγηση να βρίσκεται εντός των όσων προβλέπονται από την Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία Δήμου Ο Δήμος Καβάλας έχει την αρμοδιότητα της άρδευσης των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Καβάλας και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στην διοίκηση και αρμοδιότητα των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).  Επομένως για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και την συμμόρφωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη ΚΥΑ αλλά και την κείμενη νομοθεσία και με δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί μια εξειδικευμένη υπηρεσία η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο σύμβουλο την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017)  Η υπηρεσία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.     



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τον Κ.Α. Δαπανών 00.6117.0007 για το έτος 2021 κατά το ποσό των 4.960,00€ για το έτος 2021.  Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:  CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 79930000-2  Ειδικές υπηρεσίες μελετών                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ             ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                      



  Ελληνική Δημοκρατία Δήμος   Καβάλας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  Ταχ.Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 Τ.Κ.: 65403, Καβάλα  Πληροφ.: Ελένη Ταλιχμανίδου Τηλ.:  2513500070 e-mail:esoda@kavala.gov.gr    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη (€) Μέτρησης  Μονάδας (€) 1 Ειδική μελέτη κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης Δήμου Καβάλας Τεμάχιο 1 4.000,00 € 4.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € Φ.Π.Α. 24% 960,00 € ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.960,00 €                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ             ΕΛΕΝΗ ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    



  Ελληνική Δημοκρατία Δήμος   Καβάλας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  Ταχ.Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 Τ.Κ.: 65403, Καβάλα  Πληροφ.: Ελένη Ταλιχμανίδου Τηλ.:  2513500070 e-mail:esoda@kavala.gov.gr                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) για το Δήμο Καβάλας.  Με την αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.05.2017) ΚΥΑ κάθε φορέας ύδρευσης και άρδευσης, απαιτείται όπως προβεί σε εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ που προαναφέρθηκε και αναφέρεται στην έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, όπου και αναλύονται οι διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.  Στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται πλήρως τα κριτήρια που πρέπει να πληροί, κάθε Δήμος / ΔΕΥΑ / φορέας ύδατος, ώστε η τιμολόγηση να βρίσκεται εντός των όσων προβλέπονται από την Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία Δήμου γιατί: 1. Αποτελεί βασικό στοιχείο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, όπου οι φορείς των υπηρεσιών ύδατος οφείλουν να εξασφαλίσουν: 1.1. Ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας. 1.2. Την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινομένων, τουλάχιστον σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, βάσει της οικονομικής ανάλυσης που διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 1.3. Συγχρόνως πρέπει να εκτελούνται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για να λαμβάνεται υπόψη (σύμφωνα με το άρθρο 9) η αρχή της ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών ύδατος λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης στην περιοχή λεκάνης απορροής, των υπολογισμών του όγκου και των τιμών του κόστους των υπηρεσιών ύδατος και των υπολογισμών των σχετικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων επενδύσεων. 



2. Αποτελεί νόμο του Κράτους σύμφωνα με τον Ν. 3199/03 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία), όπου στο άρθρο 12 που αφορά την ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος προσδιορίζεται: 2.1. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών λεκανών απορροής 2.2. Η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών & υπόγειων υδάτων 2.3. Η οικονομική ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 2.4. Τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά & οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές & κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής 3. Αποτελεί νόμο του Κράτους σύμφωνα με το ΠΔ 51/07 όπου καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση των διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος ΠΔ. 4. Η ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) προβλέπει μεταξύ άλλων: 4.1. Στο Άρθρο 2 «Πεδίο Εφαρμογής», ότι η Εθνική Επιτροπή Υδάτων λαμβάνει απόφαση που εφαρμόζεται: (α) στις υπηρεσίες ύδατος, για τις χρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι που αντιστοιχούν στις χρήσεις των υδάτων για ύδρευση, για αγροτική χρήση (άρδευση, κτηνοτροφία – πτηνοτροφία & λοιπές αγροτικές χρήσεις), για αναψυχή (πλην της ύδρευσης) και βιομηχανική χρήση, καθώς και στις υπηρεσίες αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, (β) στα δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών ύδατος (επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου, καθώς και στις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων (μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις 4.2. Η απόφαση δεν εφαρμόζεται: (α) στις υπηρεσίες ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και (β) στις απολήψεις ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των απολήψεων από γεωτρήσεις. Με κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της § 1 του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4117/2013, είναι δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα ποια πηγάδια/φρέατα και με ποια κριτήρια εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 4.3. Στο Άρθρο 4 «Γενικοί κανόνες προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους», για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 4.3.1. Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από: α) από το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο και β) το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου 4.3.2. Λειτουργικό κόστος (Λ) το οποίο περιλαμβάνει τις σταθερές δαπάνες και τις μεταβλητές δαπάνες 4.3.3. Κόστος συντήρησης (Σ)  4.3.4. Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία  περιλαμβάνουν τα κόστη που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της υπηρεσίας ύδατος 4.3.5. ε) σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε άνυδρες περιοχές που εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς νερού δεν λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς 



4.3.6. Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι 4.3.7. Σε περίπτωση υπηρεσιών παροχής νερού σε άνυδρες περιοχές οι οποίες εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς του νερού δεν λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς, εφόσον έχει ήδη καλυφθεί μέσω κρατικής επιχορήγησης 4.3.8. Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους για πρώτη φορά μέχρι 31/12/2017 4.4. Στο Άρθρο 7 «Κοινή διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος», όπου η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης γνωστοποιεί ως τις 31/10 κάθε έτους στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, καθώς και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου / Μ3 που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες. 2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος από το 2018 και μετά εντός του 1ου 6μήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγια τους, και κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδει συστάσεις εφόσον απαιτείται και ενημερώνει την ΕΓΥ. H είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους από τους τελικούς χρήστες γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Το ποσό αποδίδεται στο πράσινο ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των συμπληρωματικών μέτρων (άρθρο 12, § 5 ΠΔ 51/2007. Από το ανωτέρω ποσό 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές εταιρείες, όπως ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, έναντι του κόστους παροχής υπηρεσιών 4.5. Στο Άρθρο 8 «Γενικό πλαίσιο υπηρεσιών», όπου: 4.5.1. Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο 4.5.2. Οι χρήστες ύδατος που μπορούν να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχή ύδατος είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 § 1. Για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, δύναται να προβλέπεται ειδικό διαφορετικό τιμολόγιο σε ειδικές χρήσεις ύδατος, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, πυροσβεστική 4.6. Στο Άρθρο 10 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης υπηρεσιών παροχής ύδατος για αγροτική χρήση», όπου: 4.6.1. Μέσω της τιμολόγησης υπηρεσιών παροχής ύδατος για αγροτική χρήση, καθορίζονται διαδικασίες ανάκτησης του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, καθώς και κίνητρα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, με βάση τη σταδιακή υλοποίηση μετρήσεων απολήψιμης ποσότητας 4.6.2. Οι χρήσεις ύδατος που δύναται να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχής ύδατος για αγροτική χρήση, είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. 4.6.3.  Κάθε νέο και νόμιμα οργανωμένο συλλογικό δίκτυο καθώς και κάθε υφιστάμενο δίκτυο που επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται μετά την δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, πρέπει να διαθέτει σύστημα καταγραφής των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος και υδρομετρητές στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. 4.6.4. 4. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση, μεριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του δικτύου εντός τριετίας εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Το σχετικό κόστος δύναται να 



αναλαμβάνεται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και να ανακτάται μέσω της αποπληρωμής του από τους χρήστες. Εφόσον ο πάροχος εκτιμά ότι δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό να τοποθετούν συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος στο σύνολο του δικτύου εντός τριετίας, υποχρεούται να καταθέσει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Δράσης όπου θα προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος (υδρομετρητών ή άλλου συστήματος ισοδυνάμου αποτελέσματος), τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης καθώς και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα. Στο Σχέδιο Δράσης θα προσδιορίζεται επίσης υποχρεωτικά το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, ο τρόπος χρηματοδότησης και το ποσοστό προόδου του έργου κατ’ έτος. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2024.  4.6.5. 5. Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση είναι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΑΟΣΑΚ κ.α.), η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και λοιποί φορείς που παρέχουν νερό άρδευσης σε τελικούς χρήστες.  4.6.6. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης. 4.6.7. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ. 1β) του ν. 4117/2013, είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη: (α) χρήστες οι οποίοι, με την εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) κοινωνικά ομάδες πολιτών όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του ν. 4019/2011, όπως ισχύει. 4.7. Στο Άρθρο 11 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης υπηρεσιών παροχής ύδατος για αγροτική χρήση μέσω οργανωμένων συλλογικών δικτύων», όπου: 4.7.1.  Τα τιμολόγια των υπηρεσιών παροχής ύδατος για αγροτική χρήση προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα των παρόχων να συμβάλουν στη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, χωρίς να ανατρέπονται οι συνθήκες βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων, με εξαίρεση έτη στα οποία προηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων έκτακτων αναγκών ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 14689/2014 (Β’ 2878).  4.7.2. Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για αγροτική χρήση στους τελικούς χρήστες γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού), το 



οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, τους κώδικες ορθών γεωργικών πρακτικών, την κοινή υπουργική απόφαση Φ16/6631/01-06-1989 (Β’ 428) «Προσδιορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, μέθοδο άρδευσης και κλιματική ζώνη.  4.7.2.1. Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με την μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος. 4.7.2.2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ύδατος για άρδευση ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, και μέχρι την συμμόρφωση των παρόχων με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10, ο πάροχος εκτιμά την ποσότητα του ύδατος που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης και είδος καλλιέργειας καθώς και μέθοδο άρδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, τους κώδικες ορθών γεωργικών πρακτικών, την κοινή υπουργική απόφαση Φ16/6631/17756 01-06-1989 (Β’ 428) «Προσδιορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, μέθοδο άρδευσης και κλιματική ζώνη. 4.8. Στο Άρθρο 14 «Γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις βελτίωσης υπηρεσιών ύδρευσης», όπου και αναφέρει: 1.1.1. Όταν η τρέχουσα ανάκτηση κόστους είναι χαμηλή και η τρέχουσα μέση χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι υψηλή, επείγει η εξέταση ρυθμίσεων, τόσο βραχυχρόνιων (2 έτη) όσο και μακροχρόνιων (πάνω από 5 έτη) (μέσω επενδύσεων), για μείωση του κόστους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μακροχρόνια έμφαση είναι στην εξοικονόμηση κόστους. Όταν, για αντικειμενικούς λόγους αυτή δεν είναι εφικτή, αντιμετωπίζεται η αύξηση χρεώσεων μόνο ως βαθμιαία σταδιακή προσαρμογή για βελτίωση της ανάκτησης κόστους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 1.1.2. Εάν η τρέχουσα μέση χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή και η ανάκτηση κόστους υψηλή, προηγείται ο έλεγχος του κόστους πριν αποφασιστεί προσαρμογή χρεώσεων 1.1.3. Εάν η ανάκτηση κόστους είναι πολύ χαμηλή, αλλά και η τρέχουσα μέση χρέωση /μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή, θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο μικρής άμεσης προσαρμογής της χρέωσης για άμεση μερική βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Η βελτίωση της ανάκτησης και πάλι επιδιώκεται σε μεσοπρόθεσμο (3 - 5έτη) και μακροπρόθεσμο (πάνω από 5 έτη) ορίζοντα μετά την εξέταση και διόρθωση του κόστους, και τέλος   



Ο ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα: 1. Βεβαιωθέντα Έσοδα που αφορούν τον τομέα της άρδευσης του Δήμου Καβάλας των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 (βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα, απολογιστικά στοιχεία) 2. Βεβαιωθέντα Έξοδα που αφορούν τον τομέα της άρδευσης του Δήμου Καβάλας των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 (βεβαιωθέντα και πληρωθέντα, απολογιστικά στοιχεία) 3. Αριθμός πελατών άρδευσης 4. Υδρόμετρα του διευρυμένου δήμου για αγροτική χρήση 5. Συνολικό αριθμό στρεμμάτων άρδευσης 6. Οργανόγραμμα υπηρεσίας άρδευσης Δήμου Καβάλας 7. Συνολικό αριθμό αγροτεμαχίων (πόσα αγροτεμάχια υπάρχουν στον δήμο που προορίζονται για άρδευση, ή σε μέλλοντα χρόνο θα αποκτήσουν άρδευση) 8. m3 κατανάλωσης και χρέωσης άρδευσης για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 9. m3 άντλησης για άρδευση για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 10. Πρόγραμμα Επενδύσεων του Δήμου (ετοιμότητα, ωριμότητα, τίτλος έργων, προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) στον τομέα άρδευσης, έτους 2021 11. Μακροπρόθεσμες & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σε πίνακες και τυχόν ρυθμίσεις που έχουν υπάρξει 12. Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες άρδευσης έτους 2020 13. Επενδυτικό Πρόγραμμα Δράσης του δήμου επόμενης 5ετίας (2021-2025) στον τομέα άρδευσης.  να προβεί στη σύνταξη και παράδοση στο Δήμο ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων.  Η μελέτη θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: 
• έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης,  
• μεθοδολογία τιμολόγησης για τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους ανά Μ3 ύδατος, 
• ανάλυση νεκρού σημείου 
• υπολογισμό του συνολικού οικονομικού κόστους 
• πρόταση τιμολόγησης  
• προβολή των δεδομένων των εσόδων – εξόδων του δήμου στον τομέα άρδευσης σε βάθος 5ετίας Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει την ανωτέρω μελέτη σε 2 μήνες από τη σύναψη σύμβασης.   



   Ελληνική Δημοκρατία Δήμος   Καβάλας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  Ταχ.Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 Τ.Κ.: 65403, Καβάλα  Πληροφ.: Ελένη Ταλιχμανίδου Τηλ.:  2513500070 e-mail:esoda@kavala.gov.gr                                                   Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ΑΡΘΡΟ 1Ο Αντικείμενο υπηρεσίας Η παρούσα μελέτη  αφορά την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης - τιμολόγησης άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) για το Δήμο Καβάλας.   ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με  1. τις διατάξεις των νόμων: 1.1 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 1.2 του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 1.3 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 1.4 του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 1.5 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 1.6 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 1.7 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 1.8 του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.». 1.9 του Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 1.10 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.α.»    



 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος Β’)»Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 2.2 Την ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.»  ΑΡΘΡΟ 3ο Εγκύκλιοι Προδιαγραφές            α)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.      β)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.      γ)  Η Τεχνική Έκθεση.      δ)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.      ε)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης  Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Άρθρο 5ο  Λόγοι αποκλεισμού  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:  1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 L 192 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 παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 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 ).  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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.  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 2. α) Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Αν ο προσφέρων 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. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 



συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους . 3. Όταν του έχει επιβληθεί απόφαση περί οριζόντιου αποκλεισμού του αρ. 74 του Ν.4412/16.  Άρθρο 6ο  Κριτήρια Επιλογής   α. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνάψει στο διάστημα των τελευταίων τριών ετών τουλάχιστον τρεις συμβάσεις με αντικείμενο σύνταξης μελέτης κοστολόγησης – τιμολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) β. Για τη διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 σε πεδίο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  Άρθρο 7ο  Δικαιούμενοι συμμετοχής  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς υπηρεσίες/προμήθειας  και που είναι εγκατεστημένα : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  ΑΡΘΡΟ 8ο  Υποβολή προσφορών  Οι προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών . Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει  προσφορά.  Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεσης Προσφοράς :  



Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης και των κριτηρίων επιλογής ο οικονομικός φορέας μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά,  πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74): Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» α.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 
• Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
• Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
• Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί από την πρόσκληση υποβολής προσφοράς και έπειτα.  β. Πίνακα και αντίγραφα των συμβάσεων όπου αποδεικνύεται η απαιτούμενη εμπειρία σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ α. της παρούσης. γ. ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 σε πεδίο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι πιστοποιήσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων και να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης όπως και να ανανεώνονται καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος αυτής από τον μειοδότη. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75) αναφορικά με: 

• Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές στ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (καταστατικό – τροποποιήσεις – γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης). Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία  για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών με ημερομηνία από την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και έπειτα.  Β. «Τεχνική Προσφορά» 
• Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες  πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.  



Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία. 
• Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά, έτσι όπως περιγράφονται στην παρούσα Μελέτη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Γ. «Οικονομική Προσφορά» Η οικονομική προσφορά συντάσσεται  σύμφωνα με τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό  της μελέτης. Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει οικονομική  προσφορά  για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Δεν γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για επιμέρους είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι  καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. ΑΡΘΡΟ 9Ο  Εγγυήσεις ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Δεν απαιτείται. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δεν απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 10Ο  Σύμβαση Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης. ΑΡΘΡΟ 11Ο  Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. ΑΡΘΡΟ 12Ο  Παρακολούθηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Η παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν. 4412/16. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16, όπως θα ισχύει την ημερομηνία παραλαβής του εκάστοτε παραδοτέου. ΑΡΘΡΟ 13Ο  Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 Ν.4412/16 ΑΡΘΡΟ 14Ο  Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όπως θα ισχύει και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. 
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