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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ

225.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

75.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

Εισαγωγή-Περιγραφή

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι Επιχείρηση του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ
Α’ 191/23-08-1980). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού: «Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι
υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»,
όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των
οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο
περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση κα ι
λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων
αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του
προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών
επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους. (Άρθρο 1 παρ. 3.)».
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, ως υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση των περιοχών αρμοδιότητάς της, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και
συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού Θήβας, με σκοπό την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμου
νερού) με επεξεργασία στις εγκαταστάσεις (Διυλιστήριο της ΔΕΥΑΘ) του φυσικού (ακατέργαστου) νερού που προμηθεύεται από το
Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Μόρνου της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ, και έχει υποχρέωση στη λήψη κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει
κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση προς το καταναλωτικό κοινό. Προς τούτο και για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος, προτείνεται να υλοποιηθεί η υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021».
Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας Ελευσίνας, στην Θήβα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μονάδες:


ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ που αποτελείται από:

Τον αγωγό τροφοδοσίας (DN 400) από τη διώρυγα του Μόρνου έως τη δεξαμενή υποδοχής εξοπλισμένο με δικλείδα
απομόνωσης & ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο.

Την Δεξαμενή υποδοχής του ακατέργαστου νερού, από το κανάλι του Μόρνου ωφέλιμου όγκου 100 m 3, που έχει
κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Έξι (6) υποβρύχιες αντλίες παροχής 300 m 3/h σε 12 ΜΣΥ έκαστη, με σύστημα ανέλκυσης που έχουν τοποθετηθεί στην
δεξαμενή.

Τρεις (3) ανοξείδωτους υδραυλικούς συλλέκτες (έναν για κάθε ζεύγος αντλιών) αποτελούμενους από δικλείδες ελαστικής
εμφράξεως, αντεπίστροφα μεμβράνης και ανοξείδωτες σωληνώσεις.

Τρία (3) υδραυλικά δίκτυα τροφοδοσίας των φίλτρων από αγωγό HDPE 10 atm, Φ 250.

Τρία (3) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα.



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ που αποτελείται από:

Τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας ενεργής επιφάνειας διύλισης τουλάχιστον 28 m2, δυναμικότητας
τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα, με τον εξοπλισμό τους και το πληρωτικό υλικό. Διευκρινίζεται ότι τα τρία φίλτρα, τα
οποία αποτελούν και τον βασικό εξοπλισμό του έργου, είναι επώνυμο τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν εμπορίου της
εταιρείας Prominent.

Δύο (2) φυσητήρες υποβοήθησης της αντίστροφης πλύσης παροχής 700 m3/h σε 7 MΣΥ, με όλο το υδραυλικό δίκτυο του
αέρα και την διάταξη διανομής στα τρία φίλτρα.

Την βάση στήριξης των τριών (3) φίλτρων που έχουν κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Την δεξαμενή υποδοχής του διυλισμένου νερού της αντίστροφης πλύσης.

Το δίκτυο της αντίστροφης πλύσης.

Τρία (3) υδραυλικά δίκτυα μεταφοράς του νερού από HDPE, Φ 355, από τα τρία φίλτρα προς την δεξαμενή αποθήκευσης
(υπάρχον αντλιοστάσιο).



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ που αποτελείται από:

Την δεξαμενή υποδοχής και εξισορρόπησης του νερού της αντίστροφης πλύσης ωφέλιμου όγκου 100 m 3 που έχει
κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. H δεξαμενή έχει εξοπλιστεί με δύο (2) υποβρύχιους αναδευτήρες με σύστημα
ανέλκυσης και σύστημα ελέγχου της στάθμης.

Το αντλιοστάσιο μεταφοράς του νερού της αντίστροφης πλύσης, αποτελούμενο από ανοξείδωτο συλλέκτη και από δυο
αντλίες παροχής 30 m3/h σε 10 MΣΥ, με σύστημα ανέλκυσης.

Τον αγωγό μεταφοράς του νερού της αντίστροφης πλύσης από HDPE, Φ 110, προς το παρακείμενο κανάλι του Μόρνου, με
ηλεκτρονικό παροχόμετρο.

Τον αγωγό μεταφοράς του νερού της αντίστροφης πλύσης από HDPE, Φ 110, προς την δεξαμενή ακατέργαστου νερού , με
ηλεκτρονικό παροχόμετρο & μια αντλία παροχής 15 m 3/h σε 10 MΣΥ με σύστημα ανέλκυσης.
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ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που αποτελείται από:

Τους δύο (2) ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης όλου του εξοπλισμού και την διασύνδεση με την υφιστάμενη ηλεκτροδότηση.

Τις καλωδιώσεις για τα ρεύματα ισχύος.

Τις καλωδιώσεις για τα ασθενή ρεύματα.

Έναν (1) μετασχηματιστή ισχύος 630 KVA που έχει αντικαταστήσει τον υφιστάμενο μετασχηματιστή.

Τα όργανα ελέγχου όλης της διεργασίας.

Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου με PLC, και σύστημα scada για τον απομακρυσμένο έλεγχο των δεξαμενών και των
αντλιοστασίων της Θήβας και των Τ.Κ. Νεοχωρακίου και Ελεώνα.

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με τον πίνακα μεταγωγής του.

2.

Σκοπιμότητα

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν διαθέτει το απαιτούμενο
κατά το νόμο μόνιμο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (τεχνικό και επιστημονικό) για την άρτια και αποδοτική λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Θήβας (Διυλιστήριο του ΔΕΥΑΘ).
3.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Θήβας
(Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας ενεργής επιφάνειας διύλισης τουλάχιστον 28 m2,
δυναμικότητας τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα), οι οποίες βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο
Θήβας-Ελευσίνας, για δεκαοκτώ (18) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων αφορά:
3.1. Τη Λειτουργία των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη κατασκευής, έτσι ώστε να τηρούνται οι
περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους και να επιτυγχάνονται οι ποιοτικές προδιαγραφές του παραγόμενου πόσιμου νερού
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
3.2. Τη Συντήρηση των Εγκαταστάσεων και τον καθαρισμό των επιμέρους μονάδων έτσι ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση
και λειτουργία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσης μελέτης.
3.3. Την υπηρεσία για την άσκηση αρμοδιότητας του αρθ. 230 «Ύδωρ» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», συνεπώς η απαιτούμενη σύμβαση
χαρακτηρίζεται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσίας» ή «σύμβαση υπηρεσίας» σε εφαρμογή της παρ.9 του αρθ. 2 του Ν.
4412/2016.
Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 65120000-0 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού).
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του επί εικοσιτετραώρου βάσης για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει την
πλήρη ευθύνη για την σωστή και ομαλή λειτουργία του Διυλιστηρίου Μόρνου με δεδομένο ότι θα πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα.
4.

Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου-Διάρκεια της σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, εκτιμώμενης αξίας διακόσιες είκοσι πέντε
χιλιάδες ευρώ ευρώ (225.000,00 €), με δικαίωμα προαίρεσης αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €)
ήτοι παράταση της διάρκειάς της για έξι (6) επιπλέον μήνες με αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. Συνεπώς, η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
24% 72.000,00 €, συνολικής αξίας 372.000,00 €, η οποία προτείνεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό της μελέτης (μηνιαία δαπάνη λειτουργίας & συντήρησης
του Διυλιστηρίου ΔΕΥΑΘ), ο οποίος είναι ενδεικτικός, περιλαμβάνονται:
 οι αμοιβές και τα έξοδα ασφάλισης του προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των υπόψη
εγκαταστάσεων,
 η αξία των υλικών (λιπαντικά κ.α.) και εργασιών επισκευής από τεχνίτες που απαιτούνται για την συνήθη (τακτική-προληπτική)
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού στο Διυλιστήριο του ΔΕΥΑΘ σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας του,
 η αξία των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών (αντιδραστήρια κ.α.) για την διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών
αναλύσεων σε δείγματα νερού με σκοπό την παραγωγή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, ενώ δεν περιλαμβάνονται:
 οι δαπάνες κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των υπόψη εγκαταστάσεων και των χημικών (ΝαOCl, κροκιδωτικό) που
απαιτούνται για την επεξεργασία του παραγόμενου νερού,
 οι εργασίες επισκευής και τα κατά περίπτωση ανταλλακτικά για βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρω βία, απρόβλεπτα γεγονότα,
αστοχία υλικού ή εσφαλμένο υπολογισμό ή σχεδιασμό των εν λόγω εγκαταστάσεων.
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5.

Κριτήριο ανάθεσης - ανάδειξη αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης υπηρεσίας σε Ανάδοχο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η ανάδειξη Αναδόχου θα διεξαχθεί μέσω της ανοικτής διαδικασίας
του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού και της χρήσης του ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθ. 259, παρ. 5), με τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 331
(Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων).

Θήβα Ιανουάριος 2020
Συντάχθηκε

Θήβα Ιανουάριος 2020
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπότης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ράπτης Σωτήριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Θήβα 13 - 2 - 2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020 Απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ. Ε. Υ. Α. Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΗΒΑΣ

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο παρόν τεύχος καθορίζονται οι κατ΄ελάχιστο απαιτήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς για την
υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας
2020-2021».
A. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς με σκοπό την άρτια και απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των εν λόγω εγκατάστασεων (Διυλιστήριο Μόρνου) θα
πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο
επίπεδο ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
1.1. Kατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη
λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού σε Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιες Υπηρεσίες και
Οργανισμούς ως και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των υπόψη εγκαταστάσεων (Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας)
δυναμικότητας τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα ή 6.500 μ3/ημέρα, όσο δηλαδή η παροχή του ενός εκ των τριών
φίλτρων της υφιστάμενης μονάδας.
1.2. Να διαθέτουν προσωπικό με τα εξής επαγγεματικά προσόντα και ταυτότοχρονα την κατάλληλη εμπειρία:
1.2.1. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή Χημικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού με την ίδια
εφαρμοζόμενη μέθοδο επεξεργασίας του Διυλιστηρίου Μόρνου (μονάδα διύλισης με φίλτρα βαρύτητας), όπως
αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσης μελέτης, ο οποίος θα οριστεί ως
«Υπεύθυνος Επίβλεψης Λειτουργίας του Διυλιστηρίου Μόρνου» στα πλαίσια υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο:
«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021», για πλήρη
απασχόληση στο Διυλιστήριο Μόρνου.
1.2.2. Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ διπλωματούχο Μηχανολόχο Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
τουλάχιστον ενός έτους αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού με την ίδια
εφαρμοζόμενη μέθοδο επεξεργασίας του Διυλιστηρίου Μόρνου (μονάδα διύλισης με φίλτρα βαρύτητας), όπως
αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσης μελέτης, ο οποίος θα οριστεί ως
«Υπεύθυνος Επίβλεψης Συντήρησης του Διυλιστηρίου Μόρνου» στα πλαίσια υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο:
«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021», για μερική
απασχόληση στο Διυλιστήριο Μόρνου.
1.2.3. Έναν (1) απόφοιτο Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εγκαταστάσεις
ισχύος τουλάχιστον 100 ΚW και τουλάχιστον ενός έτους αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας νερού με την ίδια εφαρμοζόμενη μέθοδο επεξεργασίας του Διυλιστηρίου Μόρνου (μονάδα διύλισης
με φίλτρα βαρύτητας), όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσης
μελέτης, για μερική απασχόληση στο Διυλιστήριο Μόρνου.
1.2.4. Έναν (1) ειδικευμένο εργάτη ΥΕ γενικών καθηκόντων ανά βάρδια λειτουργίας με αποδεδειγμένη
εμπερία, τουλάχιστον ενός έτους, συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης παροχής υπηρεσίας και
απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εικοσιτετράωρης (24ωρης) αδιάλειπτης λειτουργίας του Διυλιστηρίου
Μόρνου. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον πέντε (5)
ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ για πλήρη απασχόληση.
2. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με πιστοποιητικά
περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο
πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ:
2.1. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ή
αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
2.2. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
14001:2004 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
2.3. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
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3. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο,
εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, όπερ αποδεικνύεται σύμφωνα με την
παράγραφο Β3 της παρούσας.
4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 60% του προϋπολογισμού της
παροχής υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ που επιμερίζεται στην τριετία ως εξής (για τα ακόλουθα έτη) :
- έτος (2016) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€)
- έτος (2017) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€)
- έτος (2018) : γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€)
B. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 1 του Κεφ. Α (Κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) του παρόντος τεύχους, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν αυτό τους ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα
(ΔΕΥΑΘ) τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα με σκοπό την επαρκή τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας των οικονομικών
φορέων.
1.1. Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συνοδευόμενη από δελτία παροχής υπηρεσιών κ.α.)
τα οποία να τεκμηριώνουν την απόκτηση τριετούς εμπειρίας του οικονομικού φορέα, κατά την τελευταία
πενταετία, στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού σε Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιες
Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπόψη εγκαταστάσεων (Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα
βαρύτητας), δυναμικότητας τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα ή 6.500 μ3/ημέρα, όσο δηλαδή η παροχή του
ενός εκ των τριών φίλτρων της υφιστάμενης μονάδας
1.2. Οργανόγραμμα και αναλυτική ονομαστική κατάσταση του προτεινόμενου τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση
του φυσικού αντικειμένου της περιγραφόμενης υπηρεσίας με τις ειδικότητες που προβλέπονται στην υποπαρ.1.2.
του Κεφ. Α (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) του παρόντος τεύχους, συνοδευόμενο από αντίγραφα αντίστοιχων
τίτλων σπουδών και αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας του ανωτέρω προτεινόμενου προσωπικού, ήτοι θα πρέπει
να προσκομιστούν:
1.2.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μημανικού ΑΕΙ ή Χημικού ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο
και αντίστοιχα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού ή βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών (Ν. 1804/1988-ΦΕΚ Α 177).
1.2.2. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
1.2.3. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος τουλάχιστον 100 ΚW.
1.2.4. Για τους ειδικευμένους εργάτες, απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήτοι: απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
1.2.5. Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που να τεκμηριώνουν την απαιτούμενη εμπειρία του ανωτέρω
προτεινόμενου προσωπικού σε λειτουργία ή/και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος.
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2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα πρότυπα διαχείρισης συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην
εργασία της παραγράφου 2 του Κεφ. Α (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) του παρόντος τεύχους στο πεδίο εφαρμογής του
αντικειμένου της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν αυτό τους ζητηθεί από τον
αναθέτοντα φορέα (ΔΕΥΑΘ) τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα:
2.1. Αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2008 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου
της παροχής υπηρεσίας, σε ισχύ.
2.2. Αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο από
ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας, σε
ισχύ.
2.3. Αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,
στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας, σε ισχύ.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης "απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας" προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 στην Ελλάδα τα σχετικά επαγγελματικά και
εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σύμφωνα στις
περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ως «επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα» νοούνται τα
περιλαμβανόμενα στο παρόν Παράρτημα, και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα
μητρώα που τα αντικατέστησαν.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης "απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας" γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
4. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς. Σε περίπτωση
ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας πρέπει να
αποδεικνύονται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

C. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των τοπικών
συνθηκών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού Θήβας (Διυλιστήριο Μόρνου) και να υποβάλλουν παραδεκτές τεχνικές
προσφορές, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων»
της παρούσης μελέτης και να πραγματοποιήσουν, μετά από αίτησή τους, επίσκεψη στις εν λόγω εγκαταστάσεις, σε
ημερομηνίες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού (ηλεκτρονική
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ). Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο Διυλιστήριο Μόρνου, ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας συνοδευόμενος από δικούς του τεχνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του, θα
συνοδεύεται επίσης και από τεχνικά υπηρεσιακά στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες
πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στις εν λόγω εγκαταστάσεις, θα δοθεί βεβαίωση
από τον αναθέτοντα φορέα (ΔΕΥΑΘ) για την επίσκεψη και την γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών των υπόψη
εγκαταστάσεων.
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» τα ακόλουθα που αφορούν την κάλυψη των απαιτήσεων της
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης:
1. Σύντομη Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:
1.1. Την προτεινόμενη, από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, μεθοδολογία λειτουργίας και το γενικό πρόγραμμα
συντήρησης (τακτικό-προληπτικό) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (Διυλιστήριο Μόρνου), όπως αυτή
περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας μελέτης.
1.2. Εκτίμηση της απαιτούμενης ανά μήνα ενέργειας με βάση τις αναμενόμενες παροχές/καταναλώσεις καθώς και του
κροκιδωτικού υλικού και υποχλωριώδες νατρίου που απαιτούνται για την επεξεργασία και απολύμανση του
παραγομένου νερού.
1.3. Τα αντίστοιχα έντυπα ως δείγματα-πρότυπα που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την ορθή επιτήρηση
λειτουργίας κα συντήρησης του Διυλιστηρίου Μόρνου (βλ. Τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Τα εν λόγω
έγγραφα είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν μετά την ανάθεση της σύμβασης σε συνεργασία με την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.
Η σχετική βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τον αναθέτοντα φορέα (ΔΕΥΑΘ) σχετικά με την επίσκεψη του υποψήφιου
οικονομικού φορέα στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Θήβας (Διυλιστήριο Μόρνου) για την γνώση των γενικών και
τοπικών συνθηκών των υπόψη εγκαταστάσεων. Η παράλειψη αυτή επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Θήβα Ιανουάριος 2020
Συντάχθηκε

Θήβα Ιανουάριος 2020
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπότης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ράπτης Σωτήριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ. Ε. Υ. Α. Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΗΒΑΣ

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ

225.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

75.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και
Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021» όπου:
 Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας (Διυλιστήριο Μόρνου),
που βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας - Ελευσίνας, στην Θήβα.
Στο παρόν τεύχος θα γίνει αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και των υποχρεώσεων του Αναδόχου με
απώτερο σκοπό την άρτια λειτουργία και συντήρηση του Διυλιστηρίου Μόρνου που αφορά:
 Τη λειτουργία του Διυλιστηρίου Μόρνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη κατασκευής του έτσι ώστε
να τηρούνται οι εκάστοτε εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του.
 Τη συνήθη συντήρηση της εγκατάστασης και τον καθαρισμό των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας έτσι ώστε να
παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.
Το διατιθέμενο προσωπικό του Αναδόχου σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, θα έχει ως
αποστολή:
 Τον έλεγχο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας (Διυλιστήριο Μόρνου) ώστε να λειτουργούν με
υψηλές αποδόσεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους νόμους.
 Τη συνήθη συντήρηση του υπάρχοντος Η/Μ εξοπλισμού, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος ζωής των υπόψη
εγκαταστάσεων.
 Την παρακολούθηση και την διαχρονική καταγραφή της συμπεριφοράς των υπόψη εγκαταστάσεων υδροδότησης με
στόχο την αριστοποίηση των επί μέρους μονάδων.
 Τον έλεγχο του Διυλιστηρίου Μόρνου, επιτυγχάνοντας το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
1.1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών του Διυλιστηρίου Μόρνου
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στις εγκαταστάσεις
υδροδότησης και επεξεργασίας νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, στην θέση ΚΠΕ Θηβών-Υδραγωγείου Μόρνου, έτσι ώστε να
τηρούνται πλήρως οι εκάστοτε εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του, οι νόμοι περί προστασίας του
περιβάλλοντος και οι υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στην παραγωγή (επεξεργασία-απολύμανση) πόσιμου νερού και
να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο αναλυτικά:
Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται:
Το Φύλλο Ελέγχου: Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι όπως: οσμή, χρώμα, θολότητα εισόδου,
θολότητα εξόδου, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου, θερμοκρασία.
1.1.1.1. Το Ημερήσιο Φύλλο Εργασιών Ελέγχου Εξοπλισμού στο οποίο θα καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές
με ασυνήθιστη συμπεριφορά του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου και σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
αναλύσεων και ελέγχων (νερό εισόδου από Κανάλι Μόρνου, εκροή κ.α.), ο «Υπεύθυνος Λειτουργίας» θα προβαίνει
όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας των
εγκαταστάσεων υδροδότησης, τις οποίες θα καταγράφει στο φύλλο ελέγχου αλλά και σε άλλες διορθωτικές
ενέργειες, προληπτικού-κατασταλτικού τύπου, οι οποίες επίσης θα καταγράφονται στο ημερήσιο φύλλο εργασιών
ελέγχου καθώς και στο ημερολόγιο λειτουργίας.
1.1.2. Σε εβδομαδιαία βάση:
1.1.2.1. Θα πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου-καθαρισμού και θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο
(έντυπο εργασιών ελέγχου & καθαρισμού). Στο εν λόγω έντυπο αλλά και στο ημερολόγιο λειτουργίας θα
καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την
αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά των εγκαταστάσεων υδροδότησης σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
1.1.2.2. Θα συμπληρώνεται έντυπο το οποίο θα σχετίζεται με την απομάκρυνση της περίσσειας λάσπης που
συσσωρεύεται στην δεξαμενή του ακάθαρτου νερού (καταγραφή περίσσειας, τρόποι αποθήκευσης κ.α.).
1.1.3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης (Διυλιστήριο Μόρνου) ο Ανάδοχος θα προβαίνει
σε διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει (σημεία
δειγματοληψίας, αναλυόμενες παράμετροι, συχνότητα αναλύσεων, επισημάνσεις-παρατηρήσεις επί των
αποτελεσμάτων κ.α.) προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του Διυλιστηρίου. Τα προαναφερθέντα
στοιχεία θα παρουσιάζονται σε σχετικό έντυπο εργαστηριακών αναλύσεων, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και
υποχρεώσεις της εν λόγω εγκατάστασης. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο υπεύθυνος λειτουργίας θα
προβαίνει όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις
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οποίες θα καταγράφει στο φύλλο ελέγχου και το ημερολόγιο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών αναλύσεων που θα πραγματοποιεί ο Ανάδοχος θα καταγράφονται σε σχετικό έντυπο και θα
κοινοποιούνται στο τέλος κάθε μήνα στο αρμόδιο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Ποιοτικού Ελέγχου Νερού &
Λυμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.
1.1.4. Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος:
1.1.4.1. Θα πραγματοποιεί με δικές του δαπάνες δειγματοληψία νερού στην δεξαμενή αποθήκευσης.
1.1.4.2. Θα συμπληρώνει το φύλλο αναφοράς σχετικά με τη μηνιαία λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης
(Διυλιστήριο Μόρνου) και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Ποιοτικού Ελέγχου
Νερού & Λυμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.
1.1.5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον Φορέα Λειτουργίας/Διαχείρισης (Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας) του έργου σχετικά με
τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και
παρακολούθησης και να συμμορφώνεται με τυχόν αποφάσεις των αρμόδιων αρχών όσον αφορά στο είδος και στο
χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του
υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες των επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά τα παραπάνω
έγγραφα-πρότυπα σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία λειτουργίας και το γενικό πρόγραμμα συντήρησης
(τακτικό-προληπτικό) της εγκατάστασης που θα παρουσιάσει στην τεχνική έκθεση που θα υποβάλλει.

1.2. Διασφάλιση παροχής πόσιμου ύδατος
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων υδροδότησης στο
Διυλιστήριο Μόρνου με απώτερο στόχο την διασφάλιση κανονικής παροχής υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση προς τους
χρήστες της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας. Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξειςεγκυκλίους εφαρμογής των αρμόδιων αρχών, ώστε το νερό να είναι κατάλληλο προς πόση. Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
για την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να
τηρούνται πιστά:

Η Κ.Υ.Α. με αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ Β’ 3282) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/Ε του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης
Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 07.10.2015)».

Η με Αριθ. Πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-1Χ8) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας περί
«Παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψης μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας».

Η με Αριθ. Πρωτ. Γ1(δ)/οικ.88321/18-11-2015 (ΑΔΑ: ΨΕΞΕ465ΦΥΟ-ΚΛ5) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας περί
«Λήψης μέτρων για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών
φαινομένων και φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.».

Το με Α.Π.3343/20-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΓ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με συνημμένο ενημερωτικό φάκελο σχετικά με την «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις
καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής
πόσιμου ύδατος».

Η με αριθ. Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΥΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει
συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.

Η με αριθ. ΥΜ/5673/57 (ΥΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού
ύδρευσης.
Παρακάτω ακολουθούν οι Πίνακες των παραμέτρων, όπως αυτές θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την πρόσφατη
ισχύουσα νομοθεσία (Παράρτημα Ι-Παράμετροι και παραμετρικές τιμές της Κ.Υ.Α. με αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017/ΦΕΚ
Β’ 3282) για την διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
1.2.1.

Μικροβιολογικές παράμετροι

Τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς.
Παραμετρική Τιμή
(αριθμός/100ml)

Παράμετρος
1
2
1.2.2.

0
0

Χημικές παράμετροι

Παράμετρος
1

Escherichia coli (E. Coli)
Εντερόκοκκοι

Ακρυλαμίδιο

Παραμετρική
Τιμή
0,10

Μονάδα
μg/l

Σημειώσεις
Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στη
συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο
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νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές περί μεγίστης μετανάστευσης
εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν
βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
2
3
4
5
6

Αντιμόνιο
Αρσενικό
Βενζόλιο
Βενζο-α-πυρένιο
Βόριο

5,0
10
1,0
0,010
1,0

7

Βρωμικά

10

8

Κάδμιο

5,0

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l

Εάν είναι δυνατόν, οι Αρμόδιες αρχές, πρέπει
να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να
θίγεται η απολύμανση.

μg/l

9

Χρώμιο

50

μg/l

10

Χαλκός

2,0

mg/l

11
12

Κυανιούχα
1,2-διχλωροαιθάνιο

50
3,0

μg/l
μg/l

13

Επιχλωρυδρίνη

0,10

μg/l

14

Φθοριούχα

1,5

mg/l

15

Μόλυβδος

10

μg/l

16

Υδράργυρος

1,0

μg/l

17

Νικέλιο

20

μg/l

18

Νιτρικά

50

mg/l

Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που λαμβάνεται στη βρύση με
μέθοδο δειγματοληψίας που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της παρ. 2α του Μέρους Δ του
Παραρτήματος ΙΙ.
Οι
υπεύθυνοι
σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν
υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων
που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.
Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που λαμβάνεται στη βρύση με
μέθοδο δειγματοληψίας που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της παρ. 2α του Μέρους Δ του
Παραρτήματος ΙΙ.
Οι
υπεύθυνοι
σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν
υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων
που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.

Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στη
συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο
νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές περί μεγίστης μετανάστευσης
εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν
βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που λαμβάνεται στη βρύση με
μέθοδο δειγματοληψίας που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της παρ. 2α του Μέρους Δ του
Παραρτήματος ΙΙ.
Οι
υπεύθυνοι
σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν
υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων
που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.
Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που λαμβάνεται στη βρύση με
μέθοδο δειγματοληψίας που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της παρ. 2α του Μέρους Δ του
Παραρτήματος ΙΙ.
Οι
υπεύθυνοι
σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν
υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων
που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται
ο όρος [νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3<1, οι
αγκύλες υποδηλώνουν συγκέντρωση σε mg/l
για νιτρικά και για τα νιτρώδη άλατα, καθώς
και ότι η τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρώδη
τηρείται για το νερό που προέρχεται από
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εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

19

Νιτρώδη

0,50

mg/l

20

Παρασιτοκτόνα

0,10

μg/l

21

Σύνολο Παρασιτοκτόνων

0,50

22

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

0,10

23

μg/l

μg/l

Σελήνιο
Τετραχλωροαιθένιο και
Τριχλωροαιθλενιο

10

μg/l

10

μg/l

25

Ολικά τριαλογομεθάνια

100

26

Βινυλοχλωρίδιο

0,50

24

μg/l

μg/l

Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται
ο όρος [νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3<1, οι
αγκύλες υποδηλώνουν συγκέντρωση σε mg/l
για νιτρικά και για τα νιτρώδη άλατα, καθώς
και ότι η τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρώδη
τηρείται για το νερό που προέρχεται από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Ως παρασιτοκτόνα νοούνται (οργανικά
εντομοκτόνα,
οργανικά
ζιζανιοκτόνα,
οργανικά
μυκητοκτόνα,
οργανικά
νηματωδοκτόνα,
οργανικά ακαριοκτόνα,
οργανικά
φυκοκτόνα,
οργανικά
τρωκτικοκτόνα,
οργανικά
γλινοκτόνα,
συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι
ρυθμιστές αύξησης) και οι
σχετικοί
μεταβολίτες αυτών προϊόντα αποικοδόμησης
και αντίδρασης. Ελέγχονται μόνο τα
παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η
παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.
**********************************
Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε
επιμέρους παρασιτοκτόνο. Για τα aldrine,
dieldrine, heptachlor, epoxi-heptachlor, η
παραμετρική τιμή είναι 0,030 μg/l.
Ως παρασιτοκτόνα νοούνται (οργανικά
εντομοκτόνα,
οργανικά
ζιζανιοκτόνα,
οργανικά
μυκητοκτόνα,
οργανικά
νηματωδοκτόνα,
οργανικά ακαριοκτόνα,
οργανικά
φυκοκτόνα,
οργανικά
τρωκτικοκτόνα,
οργανικά
γλινοκτόνα,
συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι
ρυθμιστές αύξησης) και οι
σχετικοί
μεταβολίτες αυτών προϊόντα αποικοδόμησης
και αντίδρασης. Ελέγχονται μόνο τα
παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η
παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.
***********************************
Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το
άθροισμα
όλων
των
επιμέρους
παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και
προσδιορίζονται
ποσοτικώς
κατά
τη
διαδικασία παρακολούθησης.
Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων
ενώσεων, βλ. σημείωση 8 του Μέρους Β του
Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. με αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322/2017/ΦΕΚ Β’ 3282)
Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων
παραμέτρων.
Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων
ενώσεων, βλ. σημείωση 9 του Μέρους Β του
Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. με αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322/2017/ΦΕΚ Β’ 3282)
Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στη
συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο
νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές περί μεγίστης μετανάστευσης
εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν
βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
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1.2.3.

Ενδεικτικές παράμετροι

Παράμετρος
1
2
3

Αργίλιο
Αμμώνιο
Χλωριούχα

4

Clostridium perfringens
(συμπεριλαμβανομένων
των σπόρων)

Χρώμα

6

Αγωγιμότητα

7

Συγκέντρωση ιόντων
υδρογόνου

8

Σίδηρος

9

Μαγγάνιο

10

Οσμή

11

Οξειδωσιμότητα

12
13

Θειικά
Νάτριο

15
16

200
0,50
250

μg/l
mg/l
mg/l

0

(αριθμός/100ml)

Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό
Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να
μετράται μόνο όταν το νερό προέρχεται
ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό,
βλ. σημ. 2 του Μέρους Γ του
Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. με αριθ.
Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017/ΦΕΚ Β’ 3282)

μS/cm στους
20οC

Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό

≥6,5 και ≤9,5

Μονάδες pH

Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό

μg/l

Απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται
ως κροκιδωτικό

50
Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής
5,0

250
200
Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
Γεύση
άνευ ασυνήθους
μεταβολής
Αριθμός Αποικιών σε 22οC Άνευ ασυνήθους
και 37οC
μεταβολής
Κολοβακτηριοειδή
0
Ολικός οργανικός
άνθρακας (TOC)

18

Υπολειμματικό χλώριο

Θολότητα

1.2.4.

Σημειώσεις

2500

200

17

19

Μονάδα

Αποδεκτό για τους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

5

14

Παραμετρική Τιμή

Άνευ ασυνήθους
μεταβολής

μg/l

mg/l Ο2
mg/l
mg/l

(αριθμός/100ml)
μg/l

mg/l

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να
μετράται
εφόσον
αναλύεται
η
παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα.
Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό

mg/l

Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να
μετράται για παροχές κάτω των
10.000m3
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 9 της
Κ.Υ.Α.
με
αριθ.
Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322/2017/ΦΕΚ Β’ 3282) και την
Υ.Μ. 5673/4-12-57 (ΦΕΚ Β/1958) Υ.Δ.
Σε
περίπτωση
επεξεργασίας
επιφανειακών υδάτων, οι υπεύθυνοι σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές
επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν
υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική
μονάδα θολότητας) στο νερό που
προέρχεται
από
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας.

Παράμετροι συμπληρωματικής παρακολούθησης σε έκτακτες περιπτώσεις

Προκειμένου να συμπληρωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση της ποιότητας του πόσιμου νερού, είναι σκόπιμο να
ερευνηθούν σε έκτακτες περιπτώσεις (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά), εκτός των παραπάνω παραμέτρων και:
A. Τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια:

Σαλμονέλλες,

Σιγκέλλες-Βακτηριοφάγοι των κοπράνων
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B.



Για
C.

Ιοί που μεταδίδονται μέσω εντεροστοματικής οδού
Καμπυλοβακτηρίδιο
Οι ακόλουθοι οργανισμοί:
Παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia Lamblia),
Φύκη
άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια).
τις ανωτέρω παραμέτρους η παραμετρική τιμή είναι μηδέν.
Η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου. Η μετρούμενη συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου σε ένα δείγμα νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, ως τμήμα της συγκέντρωσης του (ολικού) χρωμίου του δείγματος, θα είναι μικρότερη της
ανώτατης παραμετρικής τιμής του χρωμίου.

1.3. Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού
Το κόστος της ενέργειας και του νερού για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και επεξεργασίας νερού είναι ευθύνη της
Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.
 Κάθε οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος στην τεχνική του προσφορά να εκτιμήσει την απαιτούμενη ανά
μήνα ενέργεια με βάση τις αναμενόμενες παροχές/καταναλώσεις καθώς και του κροκιδωτικού υλικού και
υποχλωριώδες νατρίου που απαιτούνται για την επεξεργασία και απολύμανση του παραγομένου νερού.
1.4. Απομάκρυνση παραπροϊόντων
Η απομάκρυνση της λάσπης που συσσωρεύεται στην δεξαμενή του ακάθαρτου νερού θα γίνεται χειρωνακτικά και με
δαπάνη του αναδόχου. Τα απομακρυνόμενα υλικά θα οδηγούνται σε χώρο που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει και αποκατάσταση των επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού
και υπέργειων σωληνώσεων, καθαρισμό καναλιών και φρεατίων, συντήρηση και πότισμα των φυτών και λοιπές εργασίες,
όπως καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση του
χώρου των μονάδων επεξεργασίας νερού. Επίσης περιλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία μπορεί να εκτελέσει το ανθρώπινο
δυναμικό του Αναδόχου ,που έχει δηλώσει στην παρούσα σύμβαση.
Σημειώνεται ότι η συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (κύριου και
βοηθητικού) κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των
βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαραίνει
την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην τεχνική προσφορά του
το γενικό πρόγραμμα συντήρησης που θα ακολουθήσει.
2.1. Με την έναρξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επίσης,
οφείλει να παραδώσει πίνακα με το χρόνο ζωής των ανταλλακτικών του κάθε μηχανήματος. Οποιαδήποτε βλάβη
στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα βαρύνει τον εργοδότη, ώστε η
εγκατάσταση (Διυλιστήριο Μόρνου) την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
2.2. Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
παρακάτω.
2.3. Ειδικότερα, θα γίνονται εργασίες συντήρησης σε μηνιαία βάση, σε τριμηνιαία βάση και σε εξαμηνιαία βάση. Στα
έντυπα αυτά εργασιών συντήρησης θα καταγράφονται και πιθανές διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά
και κατασταλτικού τύπου για την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων.
2.4. Οι βλάβες του εξοπλισμού που δεν οφείλονται στην κακή λειτουργία ή ελλείψεις συντήρησης, αλλά σε παλαιότητα
ή ανωτέρα βία, θα επιδιορθώνονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα αποζημιώνεται για το κόστος ανταλλακτικών ή
και μηχανημάτων.
2.5. Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται και στο ημερολόγιο λειτουργίας & συντήρησης του έργου (διυλιστήριο).
2.6. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών
υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή.
2.7. Τέλος, στις περιπτώσεις επισκευών λόγω ανωτέρας βίας (αστοχία υλικού, κλοπή, παλαιότητα κ.α.) ο Ανάδοχος έχει
την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία συντάσσοντας σχετική αναλυτική έκθεση με προϋπολογισμό
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της επισκευής και, σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην
γρήγορη και σωστή αποκατάσταση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων. Η δαπάνη σε τέτοιες περιπτώσεις
για εργασία και ανταλλακτικά θα βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ κ.α.)
3.1. Απαιτείται η τήρηση όλων των μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Αναδόχου με στόχο να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια με τη σωστή χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την
εργασία (π.χ. προστατευτικά μέσα του δέρματος, ενδυμασίες προστασίας, αναπνευστικές συσκευές κ.α.) σύμφωνα
με την ισχύουσα ευρωπαϊκή (Οδηγία 89/656/ΕΟΚ) και εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 396/1994, ΦΕΚ Α’ 220/19-12-1994,
όπως εκάστοτε ισχύει), όπου ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 89/656/EOK ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/EOK, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ Α’ 220/19-12-1994), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ.155/2004 (ΦΕΚ Α’ 121/05-07-2004) και ισχύει.
3.2. Ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται σε
αντίστοιχους φακέλους στο χώρο της εγκατάστασης (Διυλιστήριο Μόρνου) και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο
από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
3.3. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει το έντυπο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
αναλύσεων. Επίσης, θα συμπληρώνει και το μηνιαίο φύλλο αναφοράς περί λειτουργίας και συντήρησης της
εγκατάστασης (Διυλιστήριο Μόρνου). Τα παραπάνω έντυπα αναφέρονται σε μηνιαία βάση και θα
συνοδεύουν τη μηνιαία έκθεση του Αναδόχου προς τον εργοδότη.
3.4. Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Ποιοτικού Ελέγχου Νερού &
Λυμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:
3.4.1. Τα προαναφερθέντα έντυπα (έντυπο εργαστηριακών αναλύσεων-μηνιαίο φύλλο αναφοράς κ.α.).
3.4.2. Πίνακα με την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος των απαιτούμενων χημικών. Σημειώνεται ότι η έκθεση
του κόστους ενέργειας θα γίνεται βάσει των στοιχείων που θα δίνονται από τον εργοδότη.
3.4.3. Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
3.4.4. Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
3.4.5. Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο
αναφοράς.
3.4.6. Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι.
3.5. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από αρμόδιες
αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας κ.α.) για
οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Για το λόγο αυτό απαιτείται διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού του
Αναδόχου σε ό,τι αφορά την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία
(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, προστασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κ.α.).
3.6. Στο τέλος της χρονικής περιόδου της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει τελική συγκεντρωτική έκθεση στην
οποία θα περιγράφεται πλήρως ο τρόπος λειτουργίας-συντήρησης της εγκατάστασης (Διυλιστήριο Μόρνου) στο
αντίστοιχο διάστημα με αναφορά κυρίως στην ικανοποίηση σε σχέση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης, την συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση εξοπλισμού,
ενέργειες συντήρησης /επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση) και προτεινόμενοι μέθοδοι βελτίωσης/αναβάθμισης της
λειτουργίας της.
3.7. Οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης του.
3.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε όλο το διάστημα, από την έναρξη μέχρι την περάτωση της παροχής
υπηρεσίας, "Ημερολόγιο Λειτουργίας" με την ημερήσια παρακολούθηση της Εγκατάστασης. Το ημερολόγιο θα
υπογράφεται κάθε ημέρα από τον ανάδοχο ή τον πληρεξούσιό του και από τον Επιβλέποντα μηχανικό. Πιο
αναλυτικά, στο Ημερολόγιο θα καταγράφονται τα πιο κάτω:
 Καταγραφή κάθε έκτακτου συμβάντος ή ενέργειας (επιδιορθώσεις, συντήρηση εξοπλισμού, κ.α.)
 Πλήρη περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης στο αντίστοιχο διάστημα.
 Οι καιρικές συνθήκες.
 Οι ώρες εργασίας και ο αριθμός των εργατοτεχνιτών κατά ειδικότητες.
 Περιγραφή των εργασιών συντήρησης που εκτελούνται.
 Τυχόν ατυχήματα.
 Κάθε εντολή, οδηγία, διευκρίνιση, παρατήρηση κ.τ.λ. από την επίβλεψη στον ανάδοχο.
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Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» έργου κρατείται σε δύο (2) αντίγραφα, όπου μετά την συμπλήρωση και
υπογραφή αυτών, ένα αντίτυπο παίρνει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (μέσω του επιβλέποντα) και το άλλο μένει στο στέλεχος του
βιβλίου και κρατείται από τον ανάδοχο στο χώρο της Εγκατάστασης (Διυλιστήριο).
3.9. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με κατάλληλο τρόπο όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις
παραπάνω δραστηριότητες και ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους.
Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της εγκατάστασης, για όλη τη
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας
υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.
3.10. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει προσωπικό που θα του διατίθεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με
διάφορες ειδικότητες και σε επίπεδο ώστε να δύναται η επιχείρηση να λειτουργήσει την Εγκατάσταση κατά το
πέρας της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Θήβα Ιανουάριος 2020
Συντάχθηκε

Θήβα Ιανουάριος 2020
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπότης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ράπτης Σωτήριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την
Αρ. 37/2020 Απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ. Ε. Υ. Α. Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΗΒΑΣ

4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ

225.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

75.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την υλοποίηση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο
«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021».
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας
Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας
νερού Θήβας (Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας ενεργής επιφάνειας διύλισης
τουλάχιστον 28 m2, δυναμικότητας τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα), οι οποίες βρίσκονται παραπλεύρως της
διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας-Ελευσίνας, για δεκαοκτώ (18) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6)
επιπλέον μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων αφορά:
1.1. Τη Λειτουργία των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη κατασκευής, έτσι ώστε να
τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους και να επιτυγχάνονται οι ποιοτικές προδιαγραφές του
παραγόμενου πόσιμου νερού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί ποιότητας
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
1.2. Τη Συντήρηση των Εγκαταστάσεων και τον καθαρισμό των επιμέρους μονάδων έτσι ώστε να παρουσιάζουν
άψογη εμφάνιση και λειτουργία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων»
της παρούσης μελέτης.
1.3. Την υπηρεσία για την άσκηση αρμοδιότητας του αρθ. 230 «Ύδωρ» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», συνεπώς η
απαιτούμενη σύμβαση χαρακτηρίζεται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσίας» ή «σύμβαση υπηρεσίας» σε εφαρμογή
της παρ.9 του αρθ. 2 του Ν. 4412/2016.
Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, βάσει του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 65120000-0 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού
του νερού).
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα του αναθέτοντα φορέα
και ασκείται με μονομερή δήλωσή του (ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ για
ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης πριν την λήξη του δεκαοκτάμηνου διαστήματος της
συναφθείσας σύμβασης) και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του ιδρυτικού νόμου 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’
191/23-8-1980).
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
Επιπλέον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) για ότι δεν προβλέπεται στο Βιβλίο ΙΙ.
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” ,
(ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
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-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Ρύθμιση ειδικότερων

-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

-

του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/1506-1959).

-

Συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα.

-

της με αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’ 3698) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

-

της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού ύψους 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

-

της διάταξης της παραγρ. 16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης, η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).

-

των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην
ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

ΑΡΘΡΟ 3
Οικονομικό αντικείμενο
O προϋπολογισμός δαπάνης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021» ο οποίος είναι ενδεικτικός και περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο
τεύχος της παρούσης μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 € (για δεκαοκτώ μήνες), με δικαίωμα
προαίρεσης αξίας 75.000,00 € (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για έξι (6) επιπλέον μήνες με αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου). Συνεπώς, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, πλέον
Φ.Π.Α. 24%. 72.000,00 €, συνολικής αξίας 372.000,00 €, η οποία προτείνεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Στο ποσό περιλαμβάνεται η μηνιαία δαπάνη (αμοιβές-ασφάλιση προσωπικού κ.α.) κατά το χρόνο διάρκεια της,
για την άρτια λειτουργία και συντήρηση των Ε.Ε.Ν. Θήβας, σύμφωνα με τους ισχύοντες εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους λειτουργίας της και τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση
Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης είναι 225.000,00 € για τους δεκαοκτώ (18) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης αξίας
75.000,00 (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για έξι (6) επιπλέον μήνες με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου).
Συνεπώς, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 72.000,00 €,
συνολικής αξίας 372.000,00 €, η οποία προτείνεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και αναλύεται ως εξής:
1. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 100.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 €) που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2020, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2020.
2. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 36.000,00 €) που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2021, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2021.
3. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 50.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 12.000,00 €) που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2022, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2022.
ΑΡΘΡΟ 5
Μελέτη συνθηκών λειτουργίας - συντήρησης της Εγκατάστασης
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Η συμμετοχή στη λειτουργία και συντήρηση της υπηρεσίας αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει
επισκεφθεί και έχει ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των Εγκαταστάσεων και έχει πλήρη γνώση των γενικών
και τοπικών συνθηκών της λειτουργίας του. Η παράλειψη του Αναδόχου να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού της Θήβας (Διυλιστήριο), επιφέρει ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος, τόπος, διάρκεια και όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας είναι για δεκαοκτώ (18) μήνες, η οποία ξεκινάει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για έξι (6) επιπλέον
μήνες με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου).
Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Θήβας με τις επιμέρους μονάδες της, όπως
αυτές αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας μελέτης που βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας
του Μόρνου στο δρόμο Θήβας - Ελευσίνας, στην Θήβα.
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του επί εικοσιτετραώρου βάσης για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα έχει την
πλήρη ευθύνη για την σωστή και ομαλή λειτουργία του Διυλιστηρίου Μόρνου με δεδομένο ότι θα πρέπει να λειτουργεί
αδιάλειπτα.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών, της παραγράφου 1
του άρθρου 216 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ. Η αρμόδια επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο της, που είναι το Δ.Σ., για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε
αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από την Επιτροπή, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται
από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν πλήρως οι
απαιτήσεις που θέτει η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Νο 4/2020 μελέτης της Τ.Υ.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών Υπηρεσιών, της παραγράφου 1
του άρθρου 216 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε
να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από
τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις
της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των αυτών με άλλες, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές.
Άρθρο 7
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντα φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντος Φορέα. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα φορέα,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 8
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου, η οποία επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 9
Τρόπος πληρωμής συμβατικής αξίας
Η συμβατική αξία της υπηρεσίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της τμηματικής παραχθείσας αυτής
και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Νο3/2020 θεωρημένης μελέτης
της Τ.Υ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου & με κάθε πληρωμή θα γίνεται η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (εφόσον απαιτείται).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης,
αυτή θα αφαιρείται από το τελικό προς πληρωμή.
Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού:
 61.98.0004 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 20202021»

54.00.29.24 «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 24% ΛΟΓ. ΟΜ. 6 & 8»
Ο κωδικός CPV είναι: 65120000-0 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού).

ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την
διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Επίβλεψη
ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας.
Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την σωστή και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταστρώσει κατά
τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης της υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα,
ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας νερού.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη λειτουργία, συντήρηση και
επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης
προσωπικού και μεταφορά υλικών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κ.α., κατάλληλο
για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα
πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και
κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει
σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την
εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των εργασιών, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε
ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των
ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων
σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί
τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς
κανονισμούς δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Ο εργοδότης
διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και
συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παρέχει στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο (τον οποίο σαφώς βαρύνει η
δαπάνη), με το οποίο θα μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία & μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε πνεύμα καλής συνεργασίας
παραμένοντας υπόλογος για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για
την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
Στον Ανάδοχο θα παρασχεθούν όλες οι δυνατές ευκολίες από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς και πρόσβαση στα σχέδια των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού τα οποία υποχρεούται αυστηρά να μην κοινοποιεί σε τρίτους για
λόγους ασφάλειας. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού του αναδόχου θα καταρτισθεί από κοινού με
την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ένας κατάλογος με τα ελάχιστα εργαλεία και τα αναγκαία ανταλλακτικά «εκτάκτου ανάγκης» (κυρίως
ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων) τα οποία θα χρεωθούν και θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11
Λύση της σύμβασης
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 12
Συμβατικά στοιχεία

Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της

Η Νο 3/2020 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ.

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

Το συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 13
Εγγυήσεις
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.
Απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής
προκαταβολής.
Απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον Αναθέτων Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και η) τον τίτλο της.
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2%,
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση και ανέρχεται στο ποσό των τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (2%*225.000,00 = 4.500,00 €).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β)
του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκτός του δικαιώματος προαίρεσης.
Σημειώνεται ότι μόνο σε περίπτωση έγκρισης από την υπηρεσία δικαιώματος προαίρεσης ή τροποποίησης της
σύμβασης που απαιτεί αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 14
Επίλυση διαφορών
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Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θήβα Ιανουάριος 2020
Οι Συντάξαντες
Ίσσαρη Σωτηρία
Λογίστρια Τ.Ε.

Μπότης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Θήβα Ιανουάριος 2020
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Οι Θεωρήσαντες

Ράπτης Σωτήριος

Κοτσώνας Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Οικονομολόγος Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ.37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ. Ε. Υ. Α. Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΗΒΑΣ

5.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ

225.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

75.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΎΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

Α/Α

ΠΡΟΫΠ.:

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021
300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
cpv
(
Μήνες )

1

Μηνιαία δαπάνη για την Λειτουργία
και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας νερού Θήβας

2

Δικαίωμα Προαίρεσης (παράταση)

65120000-0
(Λειτουργία
σταθμού
καθαρισμού
του νερού)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

18

12,500.00 €

225,000.00 €

6

12,500.00 €

75,000.00 €

Συνολικό ποσό

300,000.00 €

Φ.Π.Α. 24 %

72,000.00 €

Συνολική δαπάνη

372,000.00 €

Θήβα Ιανουάριος 2020

Θήβα Ιανουάριος 2020

Οι Συντάξαντες

Οι Θεωρήσαντες

Μπότης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ράπτης Σωτήριος

Ίσσαρη Σωτηρία
Λογίστρια Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός
Κοτσώνας Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ.37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ. Ε. Υ. Α. Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΗΒΑΣ

6.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021

ΠΡΟΫΠ

225.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

75.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΎΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΫΠ.:

Λειτουργία και Συντήρηση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας
2020-2021
300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

cpv

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(
Μήνες )

1

Μηνιαία δαπάνη για την Λειτουργία
και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας νερού Θήβας

2

Δικαίωμα Προαίρεσης (παράταση)

65120000-0
(Λειτουργία
σταθμού
καθαρισμού
του νερού)

ΔΑΠΑΝΗ

18

6

Συνολικό ποσό
Φ.Π.Α. 24 %
Συνολική δαπάνη

Θήβα ………………………………………………………2020

Ο προσφέρων

Θήβα Ιανουάριος 2020
Οι Συντάξαντες

Θήβα Ιανουάριος 2020
Οι Θεωρήσαντες

Μπότης Δημήτριος

Ράπτης Σωτήριος

Ίσσαρη Σωτηρία
Λογίστρια Τ.Ε.

Κοτσώνας Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ.37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον Αναθέτοντα Φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Αναθέτοντα Φορέα (ΑΦ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)]
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50476]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ - ΘΗΒΑ - Τ.Κ. 32200]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημήτρης Μπότης & Ίσσαρη Σωτηρία]
- Τηλέφωνο: [22620-28258, 22620-26821 & 22620-22147]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [deyathsi@otenet.gr & deyathiv@otenet.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): "Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021"
Κωδικός CPV : [65120000-0 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC006356090] Προκήρυξης & [20PROC006356183] Διακήρυξης
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

5

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από τον Αναθέτοντα Φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν ο Αναθέτων Φορέας ζητεί ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[] Ναι [] Όχι

[……]

8

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης & για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
γ1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
γ2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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2) Έχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα
επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής:

[….] Ναι [….] Όχι

2α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους,
ή
2β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος
Επιθεώρησης
Εργασίας
για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό βα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.

Εάν ναι αναφέρετε:
α) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

α)[……………….……………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………]

β) Αναφέρατε την τελεσίδικη απόφαση:

β)[……………….……………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στον Αναθέτοντα Φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί
στην
προετοιμασία
της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του Αναθέτοντα Φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Έχει επιβληθεί στον Οικονομικό Φορέα, με
κοινή
υπουργική
απόφαση,
ποινή
αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις);

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών

α)[......................................……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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παραλήπτες

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) ο Αναθέτων Φορέας έχει ήδη στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ΙΙΙV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της παροχής
υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας
2020-2021» της οποίας η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού
καταχωρηθήκαν
στο
Κεντρικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr) και έλαβαν Κωδικούς Προκήρυξης (ΑΔΑΜ : 20PROC006356090)
Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 20PROC006356183), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και έλαβε ΑΔΑ : Ψ77ΞΟΡΤΘ-Ρ2Π.
Επίσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΘ.
Ημερομηνία,……………………………………….
Τόπος………………………………………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΎΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΫΠ.:

Λειτουργία και Συντήρηση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας
2020-2021
300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

cpv

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(
Μήνες )

1

Μηνιαία δαπάνη για την Λειτουργία
και Συντήρηση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας νερού Θήβας

2

Δικαίωμα Προαίρεσης (παράταση)

65120000-0
(Λειτουργία
σταθμού
καθαρισμού
του νερού)

ΔΑΠΑΝΗ
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6

Συνολικό ποσό
Φ.Π.Α. 24 %
Συνολική δαπάνη

Θήβα ………………………………………………………2020

Ο προσφέρων

Θήβα Ιανουάριος 2020
Οι Συντάξαντες

Θήβα Ιανουάριος 2020
Οι Θεωρήσαντες

Μπότης Δημήτριος

Ράπτης Σωτήριος

Ίσσαρη Σωτηρία
Λογίστρια Τ.Ε.

Κοτσώνας Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ.37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

.......................…………………………………..
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
2

γ)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
6

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

10

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
11

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1
ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):

ΕΥΡΩ (ολογράφως) :

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
ΑΤΟΜ. ΛΟ Γ.:.....................
ΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

...........................................................................................................................

Α. Δ. Τ .......................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

..........................................................................................................................

Δ/ΝΣΗ

..........................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23

Ε ΓΓΥΗ ΣΗ

ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ

ΣΤ ΙΣ....
ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016)
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ............................................................

(ΑΡ. ΠΡΩΤ............................................................)

ΑΠΟΦΑΣΗ ..............................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ..................................................................................................................................................
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Αθήνα............................................ 20 . .
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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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
Π π ο κ η π ω ζ ζ ε ι
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
Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο: 4040801
(Γ.Δ.Τ.Α.Θ.)
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
Ο Ππψεδπορ ηος Γ.. ΓΔΤΑΘ
Κυνζηανηίνορ Βψληρ
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
SYMEON
DIMOPOULOS
Ημερομηνία:
2020.02.27
13:03:23 EET
Αιτία: Ακριβές
αντίγραφο από τη
Γραμματεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θήβα 13/2/2020
Παραλήφθηκε με την Αρ. 37/2020
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας
Κωνσταντίνος Βόλης

«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021»

Θήβα, ………………
Αρ. πρωτ. ….……

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
Θήβας 2020-2021»
Στην Θήβα σήμερα την ……………………. οι συμβαλλόμενοι:
1. Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ»
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) που εδρεύει στη Θήβα (θέση ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ) με Α.Φ.Μ. 090075565 Δ.Ο.Υ. Θήβας και
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Βόλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 και της με αρ. 242/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θηβαίων και αφετέρου
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «……………………………….», που εδρεύει ……………………………,Τ.Κ. ………………,
με Α.Φ.Μ. …………………….., Δ.Ο.Υ. …………………………..,τηλ…………………. η οποία εκπροσωπείται από τ……
……………………… και καλούμενη στο εξής «ανάδοχος»,
έχοντας υπόψη:
-

Τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ
Α’ 191/23-8-1980).

-

Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του Ν. 4412/2016

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Επιπλέον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) για ότι δεν
προβλέπεται στο Βιβλίο ΙΙ.
-

Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις » και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-

Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

-

Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,

-

Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”, (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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-

Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Ρύθμιση

-

Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

-

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισεις κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 330 του Ν. 4412/2016, δεν
αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

-

Το Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α’114/15-06-1959).

-

Συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα.

-

Τη με αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β’ 3698) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

-

Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού ύψους
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

-

Τη διάταξη της παραγρ. 16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’
1781/23-05-2017).

-

Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως
στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

-

Τη με αριθ. …………………. (ΑΔΑ: …………………, ΑΔΑΜ: ……………………..) απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ σύμφωνα
με την οποία: Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη με αριθ. 3/2020 θεωρημένη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021» και με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 225.000,00
€ με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 75.000,00 €, ήτοι 300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%. 72.000,00 €,
συνολικής αξίας 372.000,00 €. Εγκρίνει τη διενέργεια της σχετικής υπηρεσίας και την απαιτούμενη δαπάνη,
δεσμεύει και διαθέτει πίστωση, συνολικού ποσού ………………. €, με την ………………… απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης. Εγκρίνει τον τρόπο υλοποίησης με ανάδειξη αναδόχου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής
διαδικασίας σε εφαρμογή του αρθ. 264 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν.
4412/2016 καθώς και τα έγγραφα της σύμβασης. Καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού και
εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης.

-

Τη με αριθμό ……/…………-………-2020 Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ , σύμφωνα με την οποία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Την με αρ. ………/……-………- 2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Τη με αρ. αριθμ. πρωτ. ……../….-………- 2020 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ……………., που εδρεύει
……………………………,Τ.Κ. ………………, με Α.Φ.Μ. …………………….., Δ.Ο.Υ. …………………………..,τηλ………………….,
αξίας ……………………… € πλέον ΦΠΑ 24% ……………… €, συνολικής αξίας …………… € για την παροχή υπηρεσίας
με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2020-2021»,
αξίας ………………… € πλέον ΦΠΑ 24% ……………………. €, συνολικής αξίας ………………………. €.

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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επεξεργασίας νερού Θήβας (Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας ενεργής
επιφάνειας διύλισης τουλάχιστον 28 m2, δυναμικότητας τουλάχιστον 280 μ3/ώρα το κάθε ένα), οι οποίες
βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας-Ελευσίνας, για δεκαοκτώ (18) μήνες, με
δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων αφορά:
1.1. Τη Λειτουργία των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη κατασκευής, έτσι ώστε να
τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους και να επιτυγχάνονται οι ποιοτικές προδιαγραφές του
παραγόμενου πόσιμου νερού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
1.2. Τη Συντήρηση των Εγκαταστάσεων και τον καθαρισμό των επιμέρους μονάδων έτσι ώστε να παρουσιάζουν
άψογη εμφάνιση και λειτουργία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων» της παρούσης μελέτης.
1.3. Την υπηρεσία για την άσκηση αρμοδιότητας του αρθ. 230 «Ύδωρ» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», συνεπώς η
απαιτούμενη σύμβαση χαρακτηρίζεται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσίας» ή «σύμβαση υπηρεσίας» σε
εφαρμογή της παρ.9 του αρθ. 2 του Ν. 4412/2016.
Ο σχετικός κωδικός CPV για την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, βάσει του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 65120000-0 (Λειτουργία σταθμού
καθαρισμού του νερού).
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα του αναθέτοντα
φορέα και ασκείται με μονομερή δήλωσή του (ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ για
ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης πριν την λήξη του δεκαοκτάμηνου διαστήματος της
συναφθείσας σύμβασης) και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης.
Άρθρο 2
Αμοιβή
Η συμβατική αξία της εν λόγω παροχής υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό τ…………………………………………………… (
………………………………. €) πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική τιμή ………………………………….. €) και αναλύεται ως εξής:

Άρθρο 3
Τόπος - Χρόνος - Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας είναι για δεκαοκτώ (18) μήνες, η οποία ξεκινάει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για έξι (6)
επιπλέον μήνες με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου).
Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Θήβας με τις επιμέρους μονάδες της,
όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της Νο 3/2020 θεωρημένης μελέτης της Τ.Υ. της
ΔΕΥΑΘ που βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας - Ελευσίνας, στη Θήβα.
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του επί εικοσιτετραώρου βάσης για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα
έχει την πλήρη ευθύνη για την σωστή και ομαλή λειτουργία του Διυλιστηρίου Μόρνου με δεδομένο ότι θα πρέπει
να λειτουργεί αδιάλειπτα.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών
Υπηρεσιών, της παραγράφου 1 του άρθρου 216 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ. Η αρμόδια
επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της, που είναι το Δ.Σ., για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από την Επιτροπή, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. Κατά τα λοιπά θα
εφαρμοστούν πλήρως οι απαιτήσεις που θέτει η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Νο 3/2020 μελέτης της
Τ.Υ.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών
Υπηρεσιών, της παραγράφου 1 του άρθρου 216 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές.
Άρθρο 4
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντα φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων
της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του
αναθέτοντα φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 5
Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ.
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Άρθρο 6
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου, η οποία επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 7
Τρόπος πληρωμής συμβατικής αξίας
Η συμβατική αξία της υπηρεσίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της τμηματικής παραχθείσας
αυτής και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Νο 3/2020
θεωρημένης μελέτης της Τ.Υ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου & με κάθε πληρωμή θα
γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (εφόσον απαιτείται).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το τελικό προς πληρωμή.
Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού:
 61.98.0004 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 20202021»

54.00.29.24 «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 24% ΛΟΓ. ΟΜ. 6 & 8».
Ο κωδικός CPV είναι: 65120000-0 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού).
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι αυτές που ορίζονται στους όρους της με αρ. 3/2020 θεωρημένης
μελέτης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, με σκοπό την διασφάλιση της κανονικής παροχής υγιεινού νερού σε
μόνιμη βάση προς το καταναλωτικό κοινό.
Άρθρο 9
Λύση της σύμβασης
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της του άρθρου 3 της
παρούσας.
Άρθρο 10
Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος προσκόμισε για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την με αρ.
…………………/……………………….. εγγυητική επιστολή τ… ………………………………………. το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκτός του
δικαιώματος προαίρεσης και ανέρχεται στο ποσό των ……………. ευρώ (…………………… €), η οποία πληροί τα
προβλεπόμενα από τα συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία και η αποδέσμευση της γίνεται σύμφωνα με
αυτά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Σημειώνεται ότι μόνο σε περίπτωση έγκρισης από την υπηρεσία δικαιώματος προαίρεσης ή
τροποποίησης της σύμβασης που απαιτεί αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 12
Παραρτήματα
Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κατά σειρά ισχύος:
 Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
 Η Νο 3/2020 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ.
 Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου
 Το συμφωνητικό
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως
από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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