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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  ΘΗΒΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

«ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΘΗΒΑ 2020-2021» 
 

 
300.000,00 €  (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

 

ΘΔΗ:  ΥΟΡΟΒΟΪΒΟΓΑ,  ΑΓΙΟΙ  ΘΔΟΓΩΡΟΙ 
Σ.Κ.:  32200 - ΘΗΒΑ ΣΗΛ.: 2262025947             

FAX: 2262028464 - E-MAIL: deyathiv@otenet. 
Α.Φ.Μ.: 090075565 – Γ.Ο.Τ. ΘΗΒΑ 

 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Γ.Δ.Τ.Α. ΘΗΒΑ  
(Κ.Α. :61.98.0004 & 54.00.2924) 

Θήβα 27-2-2020 

Απ. ππυηοκ.  546 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ..Η.ΓΗ..) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 

ΠΠ ππ οο κκ ηη ππ ωω ζζ ζζ εε ιι  
αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο γεληθήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΘΗΒΑ 2020-2021 
εκηιμϊμενηρ αξίαρ  300.000,00 Δςπϊ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

Σμήμα I: Αναθέηυν θοπέαρ 

I.1) Δπυνςμία και διεςθωνζειρ  

Δπίζεκε Δπσλπκία:  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 
                             (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.) 

Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο:    4040801 

Σαρ. Γηεχζπλζε:   Θέζε  ¨Υνξνβντβφδα¨,  Άγηνη Θεφδσξνη, Θήβα 

Πφιε:   Θήβα Κσδηθφο NUTS:  EL641 - Βνησηία Σ.Κ.:  32200 Υψξα:   Διιάδα 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: θ.θ. σηεξία Ίζζαξε, Γεκήηξηνο Μπφηεο Σειέθσλν:22620-28258, 22620-2682 & 22620-22147 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: deyathsi@otenet.gr & deyathiv@otenet.gr Φαμ:   2262028464 

Γηεχζπλζε (-εηο) ζην Γηαδίθηπν: ηζηνζειίδα Γήκνπ Θεβαίσλ :  www.thiva.gr 

I.2) Δπικοινυνία 
o Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνλ εηδηθφ, 

δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr. θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Θεβαίσλ www.thiva.gr 

o Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 

o Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

I.3) Κωπια δπαζηηπιψηηηα : Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε 

Σμήμα II: Ανηικείμενο 

II.1) Δωπορ ηηρ ζωμβαζηρ 
II.1.1) Σίηλορ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΘΗΒΑ 2020-2021 
II.1.2) Κυδικψρ κοινοω λεξιλογίος CPV: 65120000-0 : (Λεηηνπξγία ζηαζκνχ θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ) 
II.1.3) Δίδορ ζωμβαζηρ: Γεληθή Τπεξεζία 

II.1.4) ωνηομη πεπιγπαθή: H παξνρή ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 
επεμεξγαζίαο Θήβαο (Μνλάδα δηχιηζεο κε ηξία (3) πιήξε απηνθαζαξηδφκελα θίιηξα βαξχηεηαο ελεξγήο επηθάλεηαο δηχιηζεο 
ηνπιάρηζηνλ 28 m2, δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 280 κ3/ψξα ην θάζε έλα), νη νπνίεο βξίζθνληαη παξαπιεχξσο ηεο δηψξπγαο ηνπ 
Μφξλνπ ζην δξφκν Θήβαο-Διεπζίλαο. 

II.1.5) Δκηιμϊμενη ζςνολική αξία: Αμία κε Φ.Π.Α. 372.00,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 

II.1.6) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ημήμαηα: Η παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

II.2) Πεπιγπαθή 
II.2.1) Σίηλορ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΘΗΒΑ 2020-2021 
II.2.2)  Σψπορ εκηέλεζηρ: Κσδηθφο NUTS:EL641 Βνησηία - Γήκνο:Θεβαίσλ 

II.2.3) Πεπιγπαθή ηηρ ζωμβαζηρ: Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αθνξά: α) Σε Λεηηνπξγία ησλ 
Δγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε κειέηε θαηαζθεπήο, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα επηηπγράλνληαη νη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαγφκελνπ πφζηκνπ λεξνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, β) Σε πληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 
θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνπλ άςνγε εκθάληζε θαη ιεηηνπξγία. 

II.2.4) Κπιηήπια ανάθεζηρ: Σν  θξηηήξην  θαηαθχξσζεο είλαη ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθή  άπνςε  πξνζθνξά  
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

II.2.5) Δκηιμϊμενη αξία: Η αμία αλέξρεηαη ζε 225.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 54.000,00 € θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο αμίαο 
75.000,00 πιένλ Φ.Π.Α. 18.000,00 €, ζπλνιηθή αμία 300.00,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 72.000,00 €. 

II.2.6) Γιάπκεια ζωμβαζηρ: Γηάξθεηα :  δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα 
πξναίξεζεο γηα έμη (6) επηπιένλ κήλεο. 

II.2.7) Πληποθοπίερ ζσεηικά με εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

II.2.8) Πληποθοπίερ ζσεηικά με δικαιϊμαηα πποαίπεζηρ: Γηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έμη (6) επηπιένλ κήλεο. 

II.2.9) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα Σαμεία ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ: Γελ αθνξά ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
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Σμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ, σπημαηοοικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ. 

III.1) Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
III.1.1) Άδεια άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απαιηήζευν για ηην εγγπαθή 
ζε επαγγελμαηικψ ή εμποπικψ μηηπϊο: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα 
πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο δηαθήξπμεο. 
III.1.2) Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια: Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα 
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/παξέρνπλ γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ ίζν 
ή κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ρσξίο ΦΠΑ πνπ επηκεξίδεηαη ζηελ ηξηεηία σο εμήο (γηα ηα 
αθφινπζα έηε) : έηνο (2016) : γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 60.000,00€, έηνο (2017) : γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 
60.000,00€, έηνο (2018) : γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 60.000,00€. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.2.5 ηεο δηαθήξπμεο. 
III.1.3) Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηα: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη : A) Kαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο, λα έρνπλ απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ 
ζε Γήκνπο, Κνηλφηεηεο, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο σο θαη Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Διιάδα ή αληηζηνίρσο ζε ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφςε εγθαηαζηάζεσλ (Μνλάδα δηχιηζεο κε ηξία (3) πιήξε 
απηνθαζαξηδφκελα θίιηξα βαξχηεηαο) δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 280 κ3/ψξα ην θάζε έλα ή 6.500 κ3/εκέξα, φζν δειαδή ε 
παξνρή ηνπ ελφο εθ ησλ ηξηψλ θίιηξσλ ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο, B) Να δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 
θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηάιιειε εκπεηξία φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6. ηεο δηαθήξπμεο. 
III.1.4) Ανηικειμενικοί κανψνερ και κπιηήπια ζςμμεηοσήρ:    
Α. Γικαιοωμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ: 1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 
θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 2) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο. 
Β. Λψγοι αποκλειζμοω: Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 2.2.3. ηεο δηαθήξπμεο. 
Γ. ηήπιξη ζηιρ ικανψηηηερ άλλυν θοπέυν (Γάνεια εμπειπία): Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. 
Γ. Τπεπγολαβία: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 
Δ. σεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηος πποζυπινοω αναδψσος: ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά, ζηνλ θάθειν “Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία 
ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
III.1.5) Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ: α) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ 4.500,00 επξψ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε, β) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
III.1.6) Βαζικοί ψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμήρ ή/και αναθοπά ζηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ πος ηιρ διέποςν:  
α) Βαζηθνί φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑΘ. Η δαπάλε γηα 
ηελ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: 61.98.0004 «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Νεξνχ Θήβαο 2020-2021» & (54.00.2924)«Φ.Π.Α.ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ 24% ΛΟΓ. ΟΜ. 6 & 8» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε κε α/α 24/13-02-2020 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ δηαηάθηε 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη δηαζέηεη πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 372.000,00 €, σο εμήο: 
- Πνζφ 100.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 61.98.00.04 «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Νεξνχ Θήβαο 2020-2021» ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2020. 
- Πνζφ 24.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 54.00.29.24 «ΦΠΑ 24% δαπαλψλ-εμφδσλ ινγαξηαζκψλ νκάδσλ 6 & 8», 
ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ 
ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2020. 

- Πνζφ 150.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 61.98.00.04 «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Νεξνχ Θήβαο 2020-2021» ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2021. 
- Πνζφ 36.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 54.00.29.24 «ΦΠΑ 24% δαπαλψλ-εμφδσλ ινγαξηαζκψλ νκάδσλ 6 & 8», 
ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ 
ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2021. 
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- Πνζφ 50.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 61.98.00.04 «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Νεξνχ Θήβαο 2020-2021» ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2022. 
- Πνζφ 12.000,00€, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 54.00.29.24 «ΦΠΑ 24% δαπαλψλ-εμφδσλ ινγαξηαζκψλ νκάδσλ 6 & 8», 
ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ 
ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο εληφο ηνπ έηνπο 2022.  
Οη δεζκεπζείζεο πηζηψζεηο δηαηέζεθαλ κε ηελ με Απ. 37/2020 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΘ (ΑΓΑ:ΦΒΦ5ΟΡΣΘ-ΜΝΦ). Απηέο 
δε πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2021 θαη 2022 ζα δεζκεπζνχλ θαη ζα δηαηεζνχλ εθ λένπ κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γ απφ ηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ.  
β) ρεηηθέο δηαηάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο: i) Ο ηδξπηηθφο Ν. 1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ 
Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΚ  Α’191/23-8-1980) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ii) Ο Ν. 4270/2014 «Αξρέο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
Α’143/28-06-2014), iii) Σν Β.Γ. 17.5/15-06-1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη. Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 
Α’114/15-06-1959), iv) Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’145/05-08-2016) φπσο ηζρχεη θαη 
ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.1.1 ηεο δηαθήξπμεο. 
III.1.7) Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο ψμιλορ οικονομικϊν θοπέυν ζηον οποίο θα αναηεθεί η ζωμβαζη: Γελ 
απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
III.2)  Όποι πος αθοποων ηην ζωμβαζη 
III.2.1) Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ: Σα  αξζ.1&2 θαη ηηο  δηαηάμεηο ηνπ βηβιίνπ ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ αλαζέηνληεο θνξείο φπσο ε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη εηδηθφηεξα: Σν 
άξζξν 334 «πκβαηηθφ πιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία», ηνπ βηβιίνπ ΙΙ ζχκθσλα κε ην νπνίν: Καηά ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 
εθαξκφδνληαη α) νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ (άξζξα 222  έσο 338), β) ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ II ηνπ 
Μέξνπο Β΄ ηνπ Βηβιίνπ Ι (άξζξα 134 έσο 221), γ) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη δ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. Σελ παξ. 6 
ηνπ αξ. 1, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200 έσο 220 εθαξκφδνληαη ζηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 
θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ I ηνπ 
Μέξνπο Β΄ ηνπ Βηβιίνπ Ι (άξζξα 129 έσο 133) θαη ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 335 έσο 338). 
III.2.2)  Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο πποζυπικψ πος αναλαμβάνει ηην εκηέλεζη ηηρ ζωμβαζηρ: Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηάιιειε εκπεηξία φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 2.2.6. ηεο δηαθήξπμεο (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα). 
 

Σμήμα IV: Γιαδικαζία 

IV.2) Γιοικηηικέρ πληποθοπίερ  
IV.2.1) Έναπξη ςποβολήρ πποζθοπϊν: άββαηο 29/2/2020 και ϊπα 07:00 π.μ. 
IV.2.2) Καηαληκηική Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπϊν ή ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ:  
Ηκεξνκελία: Γεςηέπα 16/3/2020, ηνπηθή ψξα 00:00 π.μ. 
IV.2.2) Γλϊζζερ ζηιρ οποίερ μποποων να ςποβληθοων οι πποζθοπέρ ή οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ: Σα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, 
επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
IV.2.3) Δλάσιζηη απαιηοωμενη σπονική διάπκεια ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ 
ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 12 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
IV.2.4) Ημεπομηνία Ηλεκηπονικήρ Αποζθπάγιζηρ ηος (ςπψ)θακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ-Σεσνική 
Πποζθοπά»: Ηκεξνκελία:  Παπαζκεςή 20/3/2020,  ηνπηθή ψξα 11:00 π.μ. 
IV.2.5) Ππψηςπα διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και ππψηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε πηζηνπνηεηηθά πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο. 
 

Σμήμα V: Ππψζθεηερ πληποθοπίερ 

V.1) Πληποθοπίερ ζσεηικά με επαναλαμβανψμενερ ζςμβάζειρ : Γελ αθνξά ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
V.2) Γιαδικαζίερ πποζθςγήρ 

V.2.1) Φοπέαρ απμψδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ: 

Δπίζεκε Δπσλπκία:  Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

Σαρ. Γηεχζπλζε:   Λεσθ. Θεβψλ 196 - 198 

Πφιε:   Αγ.Ισάλλεο Ρέληεο, Αζήλα  Σ.Κ.:  182  33 Υψξα:   Διιάδα 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:    aepp@aepp-procurement.gr Σειέθσλν:  213 214 12 16, 213 214 12 27  

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν:   http://www.aepp-procurement.gr/     Φαμ:   213 214 12 29 

V.2.2) Τποβολή πποζθςγϊν: ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α)   δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε 
θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β)  δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα 
επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ)  δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ. 
V.2.3) Τπηπεζία απψ ηην οποία παπέσονηαι πληποθοπίερ για ηην ςποβολή πποζθςγϊν: Ωο παξ. V.2.1 
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