
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36-
Ο
 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

      Στα Χανιά σήμερα Τρίτη  24/07/2018 και ώρα 10.30  συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

μετά  την  6516/20-07-2018  πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κου Τζινευράκη Μιχαήλ, η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.  Παρόντες ήταν: 

1. Τζινευράκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Καραμπινάκης Νικόλαος  Aντιπρόεδρος,  μέλος Δ.Σ. 3. 

Αλιφιεράκη Ελευθερία μέλος Δ.Σ. 4. Kουτράκης Ιωάννης αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. του Αναστασίου 

Βάμβουκα 5. Παπαδάκης Δημήτρης, μέλος Δ.Σ., 6. Αγγελάκη Μαρία, μέλος Δ.Σ. 7.  Λύκου Σοφία,  

εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης  και 8. Λατινάκης Νικόλαος μέλος Δ.Σ.,  εκπρόσωπος   των 

εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Απουσίαζαν: 1. Φωτεινάκης Ιωάννης , μέλος Δ.Σ.    

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : ο Γενικός Δ/ντής κος Στεργιάννης Κων/νος, ο κος Σταύρος 

Μαυρογένης Πρ/νος τμήματος Προμηθειών και Αναστασία Σκριβιλιωτάκη Πρ/νη τμήματος λογιστηρίου   

αναπληρωματικοί του κου  Λεμονή Δημήτρη Δ/ντή Δ.Ο.Υ.   ως εισηγητές και ο Πρ/νος  Δημοσίων 

Σχέσεων κος Ζουμαδάκης Μιχάλης .   

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  ΚΑΕ6461-050,CPV  63711200-8  

NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

 

Αρ. Αποφ.:449/2018 

 
Στην συνέχεια  της συνεδρίασης, ο πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει   προς συζήτηση το θέμα 

σύγκλησης του έκτακτου Συμβουλίου και αφού το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του 

θέματος, προχώρησε στην συζήτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6547/23-07-18 εισήγησης του Γενικού Δ/ντή 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά το ανωτέρω θέμα και έχει ως εξής : 

 

Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Η ΔΕΥΑΧ με την 385/2018 απόφασή της ενέκρινε την Τεχνική Περιγραφή, τον Προϋπολογισμό και τους 

όρους του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την παραπάνω Υπηρεσία. 

Ο εν λόγω Διαγωνισμός βρίσκεται στην φάση κατάθεσης Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ από τους 

Οικονομικούς Φορείς. Η κατάθεση Ηλεκτρονικών προσφορών λήγει στις 30/7/2018. 

Η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ διαπίστωσε παραλήψεις τόσο στην Τεχνική Περιγραφή όσο και στους 

όρους της Διακήρυξης και που πρέπει άμεσα να διορθωθούν  προκειμένου να υλοποιηθεί κατά τον 

καλύτερο και επωφελή τρόπο η εν λόγω Υπηρεσία για την ΔΕΥΑΧ. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΤ6ΟΕΨΡ-3ΕΔ



Οι τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις  αφορούν κυρίως: 

-την τροποποίηση των ειδικοτήτων που θα υλοποιήσουν τις ανωτέρω Υπηρεσίες 

-την κατοχύρωση της οικονομικής επιφάνειας του αναδόχου δεδομένου ότι οι πιστοποιήσεις του 

αναδόχου θα έπονται της βεβαίωσης πληρωμής του απασχολούμενου προσωπικού.  

 

Μετά τα ανωτέρω, 

σας υποβάλλουμε συνημμένα της Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις των όρων της Διακήρυξης για την 

εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογισμού 180.000,00 € (χωρίς το ΦΠΑ  και παρακαλούμε 

για την έγκρισή τους.  

 

     Πιο αναλυτικά: 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ 

Συμπλήρωση άρθρου 2.4.3.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό  γ, δ  

ως εξής: 

   γ) Υπεύθυνη Δήλωση αντίστοιχης εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες του 

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 

180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

   δ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος  θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό και 

εξοπλισμό, ώστε να δύναται  να εκτελέσει κατ’ ελάχιστον, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων & 

αργιών), τις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας που είναι αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας, καθώς και  

τα τυπικά τους προσόντα σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Β. – Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως  εξής: 

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να διαθέτουν τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά 

έτη ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες 

οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 €. χωρίς Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Γ – Αντίστοιχη Εμπειρία ως  εξής: 

Αποδεικτικό εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημόσιου και Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 
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Προσθήκη παρ. Β6 και Β7 στο άρθρο 2.2.5.2 –Αποδεικτικά μέσα ως  εξής: 

 

Β.6.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Β  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

προσκομίσουν : 

Ισολογισμούς του προσφέροντος με  τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα 

τρία τελευταία οικονομικά έτη ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για 

τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 €. χωρίς Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Β.7. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Γ  «Αντίστοιχη Εμπειρία» οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να προσκομίσουν : 

          Βεβαιώσεις Φορέων για αντίστοιχες Εργασίες διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τροποποίηση Άρθρο 3ο :  Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού/ Προσόντα  Αναδόχου – 

εργαζομένων  

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα είναι δέκα πέντε (15) άτομα, ώστε να 

εκτελεί απρόσκοπτα, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων και αργιών), τις στο άρθρο 2 

περιγραφόμενες εργασίες. 

Έχει υπολογισθεί ότι κάθε ένα από τα έξι (6) συνεργεία θα ελέγχει κατά μέσο όρο 75 καταναλωτές-

υδρόμετρα, ανά εργάσιμη ημέρα. 

Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει 

να είναι δώδεκα (12) διοικητικοί (Δ.Ε.), τρείς (3) Μηχανικοί   Τ.Ε.  

Για την απόδειξη - εξασφάλιση των απαραιτήτων προσόντων του προσωπικού του αναδόχου, θα 

πρέπει να φέρει αποδεικτικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο 

των υπαλλήλων του, που θα απασχοληθούν στην ως άνω εργασία. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι: 

· Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 

· Πτυχίο Τ.Ε.Ι., ειδικότητας Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω ,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Α. Την έγκριση  Τροποποίησης-Συμπλήρωσης των όρων της Διακήρυξης  ως εξής: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ 

Συμπλήρωση άρθρου 2.4.3.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό  γ, δ  ως 

εξής: 

   γ) Υπεύθυνη Δήλωση αντίστοιχης εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες του 

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 

180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

  δ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος  θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό και 

εξοπλισμό, ώστε να δύναται  να εκτελέσει κατ’ ελάχιστον, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων & 

αργιών), τις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας που είναι αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας, καθώς και  

τα τυπικά τους προσόντα σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Β. – Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως  εξής: 

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να διαθέτουν τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη 

ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές 

χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Γ – Αντίστοιχη Εμπειρία ως  εξής: 

Αποδεικτικό εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημόσιου και Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

 

Προσθήκη παρ. Β6 και Β7 στο άρθρο 2.2.5.2 –Αποδεικτικά μέσα ως  εξής: 

 

Β.6.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Β  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

προσκομίσουν : 

Ισολογισμούς του προσφέροντος με  τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα 

τρία τελευταία οικονομικά έτη ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για 

τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 €. χωρίς Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

ΑΔΑ: 6ΗΤ6ΟΕΨΡ-3ΕΔ



Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Β.7. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Γ  «Αντίστοιχη Εμπειρία» οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να προσκομίσουν : 

          Βεβαιώσεις Φορέων για αντίστοιχες Εργασίες διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τροποποίηση Άρθρο 3ο :  Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού/ Προσόντα  Αναδόχου – 

εργαζομένων  

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα είναι δέκα πέντε (15) άτομα, ώστε να 

εκτελεί απρόσκοπτα, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων και αργιών), τις στο άρθρο 2 

περιγραφόμενες εργασίες. 

Έχει υπολογισθεί ότι κάθε ένα από τα έξι (6) συνεργεία θα ελέγχει κατά μέσο όρο 75 καταναλωτές-

υδρόμετρα, ανά εργάσιμη ημέρα. 

Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει 

να είναι δώδεκα (12) διοικητικοί (Δ.Ε.), τρείς (3) Μηχανικοί   Τ.Ε.  

Για την απόδειξη - εξασφάλιση των απαραιτήτων προσόντων του προσωπικού του αναδόχου, θα 

πρέπει να φέρει αποδεικτικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο 

των υπαλλήλων του, που θα απασχοληθούν στην ως άνω εργασία. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι: 

· Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 

· Πτυχίο Τ.Ε.Ι., ειδικότητας Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. 

 

Β. Την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από 30/07/2018 σε 10/08/2018 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.00 μ.μ. 

Γ. Την αλλαγή της  ημερομηνίας αποσφράγισης  προσφορών από 03/08/2018 σε 16/08/2018 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10.00.00 π.μ. 

Mετά από συζήτηση  το Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την  Τροποποίηση-Συμπλήρωση των όρων της Διακήρυξης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ως εξής: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συμπλήρωση άρθρου 2.4.3.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό  γ, δ  ως 

εξής: 

   γ) Υπεύθυνη Δήλωση αντίστοιχης εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες του 
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Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 

180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

  δ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος  θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό και 

εξοπλισμό, ώστε να δύναται  να εκτελέσει κατ’ ελάχιστον, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων & 

αργιών), τις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας που είναι αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας, καθώς και τα τυπικά τους προσόντα σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Β. – Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως  εξής: 

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να διαθέτουν τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη 

ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές 

χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Προσθήκη άρθρου  2.2.4.Γ – Αντίστοιχη Εμπειρία ως  εξής: 

Αποδεικτικό εμπειρίας τουλάχιστον 36 μηνών σε αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημόσιου και Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

 

Προσθήκη παρ. Β6 και Β7 στο άρθρο 2.2.5.2 –Αποδεικτικά μέσα ως  εξής: 

 

Β.6.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Β  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

προσκομίσουν : 

Ισολογισμούς του προσφέροντος με  τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα 

τρία τελευταία οικονομικά έτη ή ετών (2015+2016+2017). Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για 

τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 180.000,00 €. χωρίς Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 

από όλα τα μέλη τους. 

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της 

οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

 

Β.7. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.Γ  «Αντίστοιχη Εμπειρία» οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να προσκομίσουν : 

          Βεβαιώσεις Φορέων για αντίστοιχες Εργασίες διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τροποποίηση Άρθρο 3ο :  Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού/ Προσόντα  Αναδόχου – 

εργαζομένων  

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα είναι δέκα πέντε (15) άτομα, ώστε να 

εκτελεί απρόσκοπτα, καθημερινά (εκτός σαββατοκύριακων και αργιών), τις στο άρθρο 2 

περιγραφόμενες εργασίες. 

Έχει υπολογισθεί ότι κάθε ένα από τα έξι (6) συνεργεία θα ελέγχει κατά μέσο όρο 75 καταναλωτές-

υδρόμετρα, ανά εργάσιμη ημέρα. 

Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει 

να είναι δώδεκα (12) διοικητικοί (Δ.Ε.), τρείς (3) Μηχανικοί   Τ.Ε.  

Για την απόδειξη - εξασφάλιση των απαραιτήτων προσόντων του προσωπικού του αναδόχου, θα 

πρέπει να φέρει αποδεικτικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο 

των υπαλλήλων του, που θα απασχοληθούν στην ως άνω εργασία. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι: 

· Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 

· Πτυχίο Τ.Ε.Ι., ειδικότητας Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. 

 

Β. Την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από 30/07/2018 σε 10/08/2018 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.00 μ.μ. 

Γ. Την αλλαγή της  ημερομηνίας αποσφράγισης  προσφορών από 03/08/2018 σε 16/08/2018 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10.00.00 π.μ. 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

  3. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

  5. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

  6. ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

  7. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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