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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Αναθέτων φορέας 
Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.ΕΤαχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127 
Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Σηµείο επαφής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Υπόψη: Ελένη Παχατουρίδου   Τηλέφωνο: +30 2310966968 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: epahatouridou@eyath.gr    Φαξ: +30 2310283117 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:  
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.eyath.gr 
Κύρια δραστηριότητα: Υδρευση και Αποχέτευση 
Αντικείµενο της σύµβασης 
Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 
Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερµικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 
Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης 
Είδος της σύµβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων: 
• Υπηρεσίες 
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: 16 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: 
Υφιστάµενες Εγκαταστάσεις Ξήρανσης ΕΕΛΘ στο ∆ήµο ∆έλτα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Κωδικός NUTS: GR122 
Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών 
(∆ΣΑ): 
• Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση 
Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών: 
Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Εγκατάστασης (κωδ. NUTS GR122), αποτελεί η 
αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Μονάδας Θερµικής Ξήρανσης Ιλύος της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, για την ξήρανση της ιλύος, η παρακολούθηση και η 
εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου υλικού, η παρακολούθηση και η µείωση του λειτουργικού κόστους, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
στην εγκατάσταση και η µέριµνα για τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου για δώδεκα (12) 
ηµερολογιακούς µήνες, µε δυνατότητα µείωσης έως 30%, σύµφωνα µε τους ορούς και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): 
 

 Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 
Κύριο αντικείµενο 90481000  
Πρόσθετο αντικείµενο 50000000  

Πληροφορίες νια τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA): 
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -
GPA): ◙ ναι 
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές :Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές : ◙ όχι 
Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης : 
Συνολική ποσότητα ή έκταση Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης ή την 
ηµεροµηνία που ορίζεται στη σύµβαση ως ηµεροµηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών και ορίζεται σε 
δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες, µε δυνατότητα µείωσης έως 30%. 
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ : 1236000.00   Νόµισµα : EUR 
∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης : ∆ιάρκεια σε µήνες : 12: (από την ανάθεση της 
σύµβασης) 
Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 
Όροι που αφορούν τη σύµβαση: 
Απαιτούµενες εγγυήσεις:  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 
µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει η να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
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Την ηµεροµηνία έκδοσης 
Τον εκδότη 
Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 
Τον αριθµό της εγγύησης 
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
Την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
Τους όρους οτι: 
 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το 
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά η µερικά µέσα σε πέντε (5) ήµερες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό: Για την έγκυρη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόµενους, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισµού 
της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των εβδοµήντα έξι χιλιάδων και δέκα 
τεσσάρων ευρώ (76.014,00€). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης ένωσης ή σύµπραξης 
ή κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει 
την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 
5%. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: 
Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις ζητούµενες υπηρεσίες. 
Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (9 µήνες και 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 
Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε την προσφορά 
είναι: 
Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται. 
Ο αριθµός της διακήρυξης (No 15/2014) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού 
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 
Τα στοιχεία του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. 
Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει την υποχρέωση όλων των 
µελών της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να υποβληθούν περισσότερες από µία (1) εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής µε συνολικό ύψος το ζητούµενο. 
Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση της στην Ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την 
απόδοση του στην Ελληνική, η µετάφραση του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης: Ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ η κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα: 
Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης. 
Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά το διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, επιστρέφεται µετά την 
κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε 10 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. 
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 
Η παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Ε.Υ.Α.Θ.. Α.Ε. 
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30 της παρούσας. Η πληρωµή του τιµήµατος 
θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 
∆εν προβλέπεται αναθεώρηση τιµών καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. 
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση: 
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή 
στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου 
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Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την 
Σ.∆.Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 
τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ 
ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., εφόσον 
έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες. 
Σε περίπτωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δύνανται να συµµετάσχουν:  
i. Ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη ΓΓ∆Ε  
ii. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες µε αυτές του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
iii. Προερχόµενες από ως ανωτέρω ii κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς 
µε τις δηµοπρατούµενες.  
Ενώσεις ή Συµπράξεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε συνδυασµό 
µεταξύ τους. 
Επιπροσθέτως οι κατά τα άνω επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εµπειρία λειτουργίας και συντήρησης 
εγκαταστάσεων Θερµικής Ξήρανσης Ιλύος, δυναµικότητας εξάτµησης, τουλάχιστον 4.000 kg H2O/h, µε 
λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας και αυτοµατισµών, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο 
συνολικά, µε µία ή περισσότερες συµβάσεις, διαδοχικές ή µη ή παράλληλες, την τελευταία πενταετία 
πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 18 «Αποδεικτικά Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής Εµπειρίας» της παρούσας και θα αποτελούν στοιχεία 
αποδοχής της υποψηφιότητας στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού. 
Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Κάθε Επιχείρηση που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Ένωσης ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας 
οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 
Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειµένου περί αλλοδαπών) σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από 
την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσης της. 
Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) 
και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) 
δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της 
κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 
για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
Τα υπό α'-δ' αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', 
µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του. 
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή η αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ηδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή συµφωνά µε τη νοµοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 
Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα 
συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων (και καταλαµβάνει το συγκεκριµένο διαγωνισµό). 
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους σε πρωτότυπα ή αντίγραφα τους, τα 
εξής δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού): 
Α) Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σχετική δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου ότι δεν υπάρχει επαγγελµατικό µητρώο 
στη χώρα για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες καλυπτόµενες από την οδηγία 2004/17. Τα δικαιολογητικά 
επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης 
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της παραλαβής των προσφορών. 
Για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης III του υποστοιχείου Α του άρθρου 16 της παρούσης υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών παρόµοιων 
ποιοτικώς και ποσοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες, που έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία πριν από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνοδευοµένη επί ποινή αποκλεισµού από τα πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων έργων ή των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. Ο κατάλογος θα έχει τη µορφή του παρακάτω πίνακα.  
Αντικείµενο ∆υναµικότητα ∆ιάρκεια Οικονοµικό αντικείµενο Φορέας 
Β) Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, απο το οποίο να εµφαίνεται ότι δεν βρίσκεται 
σε, ούτε έχει κινηθεί εναντίον της, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού 
Κώδικα), αναγκαστική εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µία παρόµοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασης της. Τα δικαιολογητικά 
αυτά µπορούν να αντικαθίστανται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το 
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης/Σύµπραξης/Κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος το 
οποίο δεν εκδίδει έγγραφο η πιστοποιητικό, η αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις αναφερόµενες 
περιπτώσεις. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης Βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά µπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει καταρχήν γα αναφέρεται η αδυναµία 
έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι 
στην εν λόγω χωρά εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, τότε ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία. 
Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από ατοµικές επιχειρήσεις. 
Γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ) και 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης 
εταιρείας (ΑΕ), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα 
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν 
είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, περί των 
αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια απο τις καταδίκες αφορά αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, 
προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλµατος του διαγωνιζοµένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο 
περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. 
Αδικήµατα που έχουν ως συνεπεία τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου σε κάθε περίπτωση είναι τα παρακάτω: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1. της κοινής δράσης της αριθµ.98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997(21) και το άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ.91/308/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
Ενώ για τα κάτωθι µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου: ε) υπεξαίρεση 
(375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ), η) πλαστογραφία (216 - 218 Π.Κ), θ) ψευδορκία (224 
Π.Κ), ι) δωροδοκία (235 - 237 Π.Κ), ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ) 
∆) Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία, για την επιχείρηση και για όλες τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει καθώς και για κάθε 
έργο/υπηρεσία που εκτελεί στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί 
του ότι δεν απασχολούν προσωπικό που υποχρεώνονται να ασφαλίσουν σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. 
Ε) Αποδεικτικά ενηµερότητας, πρόσφατα εκδιδόµενα, για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο (παρ. 8 αρ.1, παρ.7 
αρ.2, αρ.6 της απ.2048300/6844-11/0016 του Υπ. Οικονοµικών), αν η επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
τόσο µεµονωµένα όσο και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει. Αν η επιχείρηση δε φορολογείται στην 
Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµοδία ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού καθώς και 
πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αρµοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασης της. 
Ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης οτι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό 
παράπτωµα ποινή, η οποία της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 
Η) Για ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πιστοποιητικά εκπλήρωσης 
των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές ενώσεις, τα αποδεικτικά ή νόµιµα επικυρωµένα 
αντίγραφα της καταβολής όλων των εισφορών που βαρύνουν την επιχείρηση προκειµένου περί µη ατοµικής 
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επιχείρησης και αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού (προς το TEE ή την ΠΕΣΕ∆Ε, καθώς και 
την επαγγελµατική οργάνωση στην οποία υπάγεται) ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες 
οργανώσεις. 
Θ1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 
02) Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο διαγωνιζόµενος δηλώνει στην Υπεύθυνη  
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Ειδικά για την 
ασφαλιστική ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.4 του 
άρθρου 27 του Ν.3518/06 (Α 272). 
Ι) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγραφών τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την επιχείρηση και τα έγγραφα 
της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν προσκοµίζονται σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων. 
Κ) Απόφαση του αρµοδίου κατά το καταστατικό οργάνου της επιχείρησης (σε περίπτωση µη ατοµικής 
επιχείρησης) το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπο της, αν δεν 
προβλέπεται από το καταστατικό, για την υποβολή της προσφοράς ή συµβολαιογραφικό έγγραφο, σε 
περίπτωση διορισµού πληρεξουσίου. ∆εν γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες. 
Λ) Για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση/σύµπραξη/κοινοπραξία, 
απαιτούνται επί ποινή απαραδέκτου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 
66/Α711-04-96) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του 
Ν.3414/05 (ΦΕΚ279/Α710-11-2005), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις και από 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005. Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 
συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις και απο τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν µε την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
Μ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι στην τιµή που προκύπτει από την προσφερόµενη έκπτωση περιλαµβάνεται γενικά 
κάθε δαπάνη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης έστω και αν αυτή δεν κατονοµάζεται ρητώς στο Άρθρο 19 
«Τιµές Οικονοµικής Προσφοράς» της παρούσης συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως κρατήσεων, 
ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, τελών, εισαγωγικών δασµών, αποζηµιώσεων, δώρων, δαπανών για τη 
χρησιµοποίηση προσωπικού σε όλες τις νόµιµες βάρδιες, των γενικών εξόδων κ.λπ. καθώς και όλων των 
δαπανών που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη ότι βαρύνουν τον παρέχοντα υπηρεσίες, εκτός από το Φ.Π.Α. 
Ν) Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει µε την προσφορά του σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπου αναφέρει ότι 
δεσµεύεται να απασχολήσει στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών κατ1 ελάχιστο το προτεινόµενο προσωπικό 
στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών Τ.Π. 5 «Προσωπικό του Αναδόχου» µε προσόντα κατ1 ελάχιστο αυτά 
που προβλέπονται στο ίδιο Τεύχος. 
Ξ) Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας θα υποβληθούν: 
α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε µέλος του σχήµατος ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό 
/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 
β. Κοινή ∆ήλωση µεταξύ των µελών του σχήµατος µε το οποίο: 
• ∆ηλώνεται η υποβολή κοινής προσφοράς. 
• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης /Σύµπραξης/Κοινοπραξίας και των µελών της νια τη συµµετοχή 

της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /Σύµπραξης/Κοινοπραξίας και των µελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης ή της Σύµπραξης ή της Κοινοπραξίας από την οποία 
να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/Σύµπραξη/Κοινοπραξία, και στο 
∆ιαγωνισµό. 
δ. Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου για την κατάθεση της προσφοράς, συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού 
του κοινού εκπροσώπου. 
ε. Υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της Ένωσης ή της Σύµπραξης ή της Κοινοπραξίας από την οποία να 
προκύπτει σαφώς ότι αναλαµβάνε; από κοινού την ευθύνη για κάθε τι σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών, 
αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, έναντι του Εργοδότη. 
στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ορισθέντος αντικλήτου για την αποδοχή του διορισµού του. 
ζ. ∆ήλωση των νοµίµων εκπροσώπων κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης της παροχής της 
υπηρεσίας θα συστήσουν κοινοπραξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και θα ορίσουν 
κοινό εκπρόσωπο έναντι της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Ο) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 18 «Εγγυητικές Επιστολές» της 
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παρούσας. 
Π) Οι Ελληνικές και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους 
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του Άρθρου 50 του Π∆ 60/2007, 
απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους ή η ενηµερότητα πτυχίου τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών, επί ποινή αποκλεισµού. 
Σηµείωση: Στην περίπτωση που η φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην ενηµερότητα 
πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψηφίου ή του µέλους της 
υποψήφιας Κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ήµερα του 
∆ιαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον του κατακυρωθεί η σύµβαση. 
Εφόσον στην ενηµερότητα δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζόµενου είναι 
ασφαλιστικως ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της ενηµέρωσης πτυχίου, 
ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ για τα στελέχη αυτά. 
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Τεχνική ικανότητα: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Επιπρόσθετα των παραπάνω, ο κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού 
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την τεχνική εµπειρία του. 
18.2.1 Αποδεικτικά Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής Εµπειρίας Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας λειτουργίας 
και συντήρησης εγκαταστάσεων Θερµικής Ξήρανσης Ιλύος, δυναµικότητας εξάτµησης, τουλάχιστον 4.000 kg 
H2O/h, µε λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας και αυτοµατισµών, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο 
συνολικά, µε µία ή περισσότερες συµβάσεις, διαδοχικές ή µη ή παράλληλες, την τελευταία πενταετία πριν από 
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση συµπράξεων ή ενώσεων ή κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον 
µέλος θα πρέπει να διαθέτει πλήρως την εµπειρία ενός τουλάχιστον από τα παραπάνω δύο σηµεία, είτε 
αυτόνοµα είτε ως µέλος σύµπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας που εκτέλεσε τις εν λόγω εργασίες. 
Σε περίπτωση που η εµπειρία του ∆ιαγωνιζόµενου για τα παραπάνω αφορά έργα στα οποία έχει συµµετάσχει σε 
κοινοπρακτικό σχήµα, ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει ποσοστό τουλάχιστον 25 % στο κοινοπρακτικό 
σχήµα. 
Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί είτε από µεµονωµένο υποψήφιο είτε απο σύµπραξη/ένωση/κοινοπραξία να 
γίνει επίκληση της ικανότητας τρίτων οικονοµικών φορέων όπως αναλυτικά αναφέρεται σε επόµενο σηµείο του 
παρόντος άρθρου. 
Πιστοποιητικά της ζητούµενης εµπειρίας θα πρέπει να υποβληθούν επι ποινή αποκλεισµού από τον 
∆ιαγωνιζόµενο και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν κατά ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

• Ονοµασία της Εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες του διαγωνιζοµένου  
• Ονοµασία Αναδόχου (Μεµονωµένη επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία) 
• Ποσοστό και είδος συµµετοχής κάθε επιχείρησης στη σύµβαση 
• Κύριος του Έργου / Φορέας Ανάθεσης 
• Ηµεροµηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών 
• Τελική Αξία Εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και επικαιροποίηση 
• Σύντοµη Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων µε σαφή αναφορά στη δυναµικότητα σχεδιασµού και στη 

µέση και µέγιστη φόρτιση των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. 
• Υπηρεσίες που παρείχε ο Ανάδοχος, µε σαφή αναφορά στο είδος και στο αντικείµενο αυτών. 
• Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
• Πιστοποιητικό εµπρόθεσµης και έντεχνης εκτέλεσης των υπηρεσιών 

Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρµόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών και θα συνοδεύονται σε 
περίπτωση εκτέλεσης τους στο εξωτερικό από επικυρωµένες επίσηµες µεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. 
Εάν οι Πελάτες ήταν ∆ηµόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να υποβληθούν συµβάσεις, αντίγραφα 
λογαριασµών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συντασσόµενα από την Αρµόδια Αρχή. Εάν ήταν 
ιδιωτικοί φορείς, αντίστοιχα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους ιδιωτικούς φορείς. 
Αποδεικτικά Στοιχεία διασφάλισης ποιότητας 
Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντίστοιχα έργα κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο επί ποινή 
αποκλεισµού. 
Β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχα έργα κατά ISO 14001 η ισοδύναµο επί ποινή 
αποκλεισµού. 
Στην περίπτωση σύµπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας το ένα τουλάχιστον µέλος θα πρέπει να διαθέτει τα 
παραπάνω. Κάθε επιχείρηση θα συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σε ένα και µόνο σχήµα 
(συµπραξη/ένωση/κοινοπραξία). 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της τεχνικής ικανότητας οικονοµικών φορέων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους 
συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης σε 
κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε.  
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Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους οικονοµικούς 
φορείς των οποίων την τεχνική ικανότητα επικαλούνται (θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Φάκελο 
∆ικαιολογητικών) : 
Α) Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει 
ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης 
από κάθε εταιρεία µέλος της, στα οποία θα τίθεται ο όρος «οικονοµικός φορέας». Περίπτωση 
κοινοπραξίας/σύµπραξης οικονοµικών φορέων δεν υφίσταται.  
Β) Απόφαση του ∆.Σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται 
η παροχή προς τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της 
επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του ΠΥ καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύµβασης.  
Στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά να διαθέσει στον Ανάδοχο τους συγκεκριµένους 
πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους 
που θα είναι διαθέσιµοι µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην ΕΥΑΘ ΑΕ να 
προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισµού και 
να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης. Επίσης στην απόφαση 
αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά ότι θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον Ανάδοχο 
έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους συγκεκριµένους αυτούς πόρους.  
Γ) Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του ΠΥ και του οικονοµικού φορέα, θεωρηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. 
Επίσης η µη τήρηση των δηλωθέντων για την σχέση µε τον οικονοµικό φορέα, δίδει στην ΕΥΑΘ ΑΕ το δικαίωµα 
της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του Αναδόχου. 
Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΥ και των οικονοµικών φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα 
αποτελέσουν περιεχόµενο της σύµβασης.  
Κάθε οικονοµικός φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο διαγωνιζόµενο. 
∆) Σε περίπτωση που ο εισφέρων την τεχνική ικανότητα οικονοµικός φορέας απέκτησε την ικανότητα αυτή ως 
µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας, θα πρέπει να αποδεικνύει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 25 % στην 
σύµπραξη ή την κοινοπραξία αυτή. 
Όροι που αφορούν ειδικά τις συµβάσεις υπηρεσιών: 
Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 
Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους 
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης : ◙ναι  
Είδος διαδικασίας Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 
Κριτήρια ανάθεσης  ◙ Χαµηλότερη τιµή 
∆ιοικητικές πληροφορίες: 
Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: ∆ιακήρυξη 15/2014 
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων: 
Ηµεροµηνία: 09/10/2014 Ώρα: 14:30 
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου  ◙ όχι 
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: Ηµεροµηνία 16/10/2014 Ώρα:10:00 
Γλώσσα στην οποία µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής: 
Επίσηµη γλώσσα της ΕΕ: EL  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 
∆ιάρκεια σε µήνες : 9   (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) 
Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: 
Ηµεροµηνία : 16/10/2014 Ώρα: 10:00 
Τόπος : Γραφεία ΕΥΑΘ ΑΕ Θεσσαλονίκη, Τσιµισκή 98, 4ο όροφος. 
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών : ◙ναι   
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία ανοίγµατος προσφορών : 
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων ή οι εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτό. Η µη παρουσία ενός ή 
περισσοτέρων εκπροσώπων από τα στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής του. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες: 
∆ιαδικασίες προσφυγής: 
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΥΑΘ ΑΕ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127 
Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Τηλέφωνο: +30 2310966663 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Φαξ: +30 2310212439 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: (URL) www.eyath.gr 
Υποβολή προσφυγών: (συµπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3) 
Κατά της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισµού δεν προβλέπεται η άσκηση ένστασης παρά µόνο προδικαστική 
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προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 και εντός της προθεσµίας που αυτός τάσσει. 
Οι ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, 
∆.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-
212439) εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 26 της παρούσας. 
Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε κοινοποίηση µε τηλεοµοιοτυπία. 
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
Επίσηµη επωνυµία: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΕΙΑ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127 
Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Τηλέφωνο: +30 2310212820 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mtrakosa@eyath.gr Φαξ: +30 2310212820 
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 
22/08/2014 - ID:2014-110931 
Παράρτηµα Α 
Πρόσθετες διευθύνσεις και σηµεία επαφής 
∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ1 όπου µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλουτάρχου 8 
Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54623 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Σηµείο(α) επαφής: Τηλέφωνο: +30 2310966880 
Υπόψη: Κωτουλας Κων/νος Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eelth@eyath.gr Φαξ: +30 2310284551 
∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ1 όπου µπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και 
συµπληρωµατικά έγγραφα 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ  
Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54623 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Σηµείο επαφής: Τηλέφωνο: +30 2310966882 
Υπόψη: Αδαµόπουλος Αλέξανδρος 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aadam@eyath.gr Φαξ: +30 2310284551 
 

Θεσσαλονίκη  22/8/2014 
 

 
Ο Πρόεδρος και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ 
 
 

Νίκος Παπαδάκης 


