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Κύρια δραστηριότητα Ύδρευση
Αντικείµενο της σύµβασης
Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
Είδος της σύµβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων:
Υπηρεσίες Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: 27
Κύριος τόπος παροχής: Νοµός Θεσσαλονίκης, ∆ήµος ∆έλτα, αγρόκτηµα Νέας Μαγνησίας,
όπισθεν Σιδενόρ
Κωδικός NUTS: GR122
Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό
σύστηµα αγορών (∆ΣΑ): Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση
Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης:
Η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού από τον ποταµό Αλιάκµονα, για παραγωγή πόσιµου νερού έως
150.000 m3/ηµέρα και η παρακολούθηση της ποιότητάς του παραγόµενου νερού, για
τριάντα έξι (36) ηµερολογιακούς µήνες.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV):Κύριο αντικείµενο 65120000
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government
Procurement Agreement GPA)
∆εν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Θα συναφθεί σύµβαση για τη Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης για 36 µήνες. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στους 18 µήνες.
∆ικαίωµα προαίρεσης :
Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την δυνατότητα, σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών, που
συνιστούν επανάληψη εργασιών της αρχικής σύµβασης να συνάψει µε µονοµερή δήλωσή
της νέα σύµβαση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών µε τον ανάδοχο της α-χικής
σύµβασης και µε τις ίδιες τιµές και τους ίδιους όρους που προβλέπονταν σε αυτή,
διάρκειας έως 18 (δεκαοκτώ ) µηνών (δικαίωµα προαιρέσεως). Το δικαίωµα αυτό µπορεί
να το ασκήσει το αργότερο δυο (2) µήνες πριν την λήξη της αρχικής σύµβασης και µετά
από απόφαση του ∆Σ της ΕΥΑθ ΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ 3 περ.
3 του Π∆ 59/2007 και είναι διάρκειας 18 µηνών
∆ιάρκεια της σύµβασης:
∆ιάρκεια σε µήνες : 36 (από την ανάθεση της σύµβασης)
Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες
Απαιτούµενες εγγυήσεις:
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση
Εγγυητικής Επιστολής ποσού 572.916,20€, η προθεσµία της όποιας δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 14 ηµερολογιακών µηνών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διακήρυξη.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
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Ισχύει µέχρι την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και µέχρι την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους (άρθρο 46). Σε κάθε
περίπτωση, θεωρείται ως ισχυρή εγγύηση καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου ή εγγύηση
µε χρόνο ισχύος ίσο µε το συµβατικό, πλέον 3 µηνών (39 µήνες), δηλ. µέχρι την
ολοκλήρωση της Οριστικής Παραλαβής.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή
τους στην Ελληνική. Συγκεκριµένα οι εγγυήσεις παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του
ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που
προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής:
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΥΑΘ ΑΕ, και
συνεπώς ισχύουν οι αντίστοιχες κρατήσεις, κατά το χρόνο που δηµιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους.
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα
ανατεθεί η σύµβαση:
Η νοµική µορφή που έχουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, όπως ορίζεται στη
διακήρυξη.
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:
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
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 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 Κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων,
σε οποιοδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους.
Στο διαγωνισµό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να έχουν εµπειρία σε µία
κατηγορία υπηρεσιών:
κατ.1.Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας για παραγωγή πόσιµου
νερού την τελευταία δεκαετία έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην
επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες (υπηρεσίες) θα πρέπει να
έχουν χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) µηνών συνολικά, µε µια ή περισσότερες
συµβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές χρονικά και θα αφορούν σε εγκαταστάσεις
παραγωγή πόσιµου νερού (επεξεργασία µε ταχεία ανάµιξη κροκίδωση, καθίζηση,
προοζόνωση, κλίνες άµµου, κλίνες ενεργού άνθρακα µε αναγέννηση αυτού, χλωρίωση
αφυδάτωση ιλύος) πραγµατικής λειτουργίας (η εγκατάσταση) 115.000m3/ηµέρα κατ’
ελάχιστο. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται από συστήµατα
τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού.
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κατ.2.Εναλλακτικά οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να διαθέτουν εµπειρία την τελευταία
δεκαετία έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) µηνών συνολικά, µε µια
ή περισσότερες συµβάσεις, παράλληλες ή διαδοχικές χρονικά και θα αφορούν στη
λειτουργία και συντήρηση µονάδων επεξεργασίας λυµάτων/αποβλήτων, µε το σύστηµα
βιολογικής επεξεργασίας. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας θα πρέπει να είναι πραγµατικής
λειτουργίας δυναµικότητας, 150.000 m3/µέρα κατ’ ελάχιστο, µε αερόβια βιολογική
διαδικασία νιτροποίησης απονιτροποίησης και αναερόβια διαδικασία µε χώνευση,
διαχείριση περίσσειας λάσπης. Επιπλέον οι ως άνω εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται
από συστήµατα τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού.
Στις δυο ανωτέρω προϋποθέσεις περιλαµβάνεται λειτουργία εργαστηρίων για αναλύσεις
πόσιµου νερού ή υγρών και στερεών αποβλήτων (χηµικές, µικροβιολογικές, βιολογικές,
φυσικοχηµικές) και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών για υποστήριξη λήψης
αποφάσεων της διεργασίας και του ελέγχου απορροών.
Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον µέλος θα πρέπει να διαθέτει τα
παραπάνω. Το µέλος αυτό θα συµµετέχει στο σχήµα της Κοινοπραξίας µε ποσοστό
τουλάχιστον 51 % και θα τεθεί επικεφαλής (leader) της Κοινοπραξίας. Κάθε επιχείρηση θα
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σε ένα και µόνο κοινοπρακτικό σχήµα.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό περισσότερων της µιας επιχείρησης του ιδίου οµίλου σε
διαφορετικά διαγωνιζόµενα σχήµατα, αποτελεί αιτία αποκλεισµού όλων των επιχειρήσεων
του οµίλου αυτού, που συµµετέχουν στο διαγωνισµό.
Επίσης θα ελέγχεται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, επί ποινή
απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαδικασία του διαγωνισµού συµµετέχει
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου
νόµου, όπως αυτός συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. Η
κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται στη φάση ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τυπικά ∆ικαιολογητικά
Τυπικά Κριτήρια
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους σε
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφά τους (κατά το άρθρο 11 του Ν.2690/99ΦΕΚ Α΄ 45), τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού) :
1. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπο-νται 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 & 18.
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει
να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.
2. Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
εµφαίνεται ότι δεν βρίσκεται ούτε έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική
νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασής της.
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπ. Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη
εταιρεία και το Πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων
(ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ). Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται
από ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο 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 διοίκησή του σε
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
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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 από 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 συνέπεια τον αποκλεισµό
του υποψηφίου 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 Μαϊου 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,
Ενώ για τα κάτωθι µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη:
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.).
4. 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 που εκτελεί στην Ελλάδα.
5. 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 εργοληπτική επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση
από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού καθώς και
πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε
για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή, η οποία της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
7. Για ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα
αποδεικτικά ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα της καταβολής όλων των εισφορών που
βαρύνουν την επιχείρηση ή τα στελέχη της προκειµένου περί µη ατοµικής επιχείρησης και
αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού (προς το ΤΕΕ ή την ΠΕΣΕ∆Ε, τα
ασφαλιστικά ταµεία ΤΣΜΕ∆Ε & ΤΠΕ∆Ε, καθώς και την επαγγελµατική εργοληπτική
οργάνωση στην οποία υπάγεται). 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).
8. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης,
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την ΕΕ
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 εργοληπτικών επιχειρήσεων.
9. Επίσης, απόφαση του αρµοδίου κατά το καταστατικό οργάνου της επιχείρησης (σε
περίπτωση µη ατοµικής επιχείρησης), το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή της στο δια-γωνισµό
και ορίζει τον εκπρόσωπό της, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 6 παρ. 10 της
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παρούσης ή συµβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση διορισµού πληρεξουσίου. ∆ε
γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες.
Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. Η
ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκπροσώπησης, κατά τον
επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύµβασης. Εφόσον η επιχείρηση
δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας την εκπροσώπησή της από το
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκµαίρεται.
Σε περίπτωση εργοληπτικής επιχείρησης όταν προσκοµίζεται Ενηµερότητα Πτυχίου, από
την οποία προκύπτει η νοµιµοποίηση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά, δεν
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, εκτός αν είναι απαραίτητη για τη νοµιµοποίηση της
υπογραφής προσώπου που δεν προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου (λόγω αλλαγής
στα πρόσωπα που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εργοληπτική επιχείρηση).
10. Για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε σε
κοινοπραξία, απαιτούνται επί ποινή απαραδέκτου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-96) «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/Α’/10-11-2005), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω
διατάξεις και από τις διατάξεις της ΚΥΑ24014/25-11-2005. Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες
εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις δια-τάξεις 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 από τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005.
Συγκεκριµένα θα προσκοµίζονται δικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών (αφορά
ανώνυµες εταιρείες) και εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα
ακόλουθα στοιχεία :
α) Οι επιχειρήσεις, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες
πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές
µετοχές, προσκοµίζουν:
βα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
βγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσι-κού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην ΕΥΑΘ ΑΕ και πριν τη σύναψη της σύµβασης
επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :
γα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου.
γβ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
µετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%),
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρεία.
δ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λό-γους
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να
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κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και
όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή
της χώρας εγκατάστασης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης υποβάλλονται σε περίπτωση που
προϋπολογισµός υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν µε την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η
προσφορά θα απορρίπτεται.
11. 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 στις Τιµές Προσφοράς άρθρου 11 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 κλπ. καθώς και όλων των
δαπανών που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη ότι βαρύνουν τον παρέχοντα υπηρεσίες,
εκτός από το ΦΠΑ.
12. Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει µε την προσφορά του σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση,
όπου αναφέρει ότι δεσµεύεται να απασχολήσει στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών κατ’
ελάχιστο το προτεινόµενο προσωπικό του άρθρου 32 µε προσόντα κατ’ ελάχιστο αυτά
που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
13. Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών προκειµένου για κοινοπραξίες
απαιτούνται:
α. Κοινή δήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας.
β. Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου για την κατάθεση των προσφορών,
συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του κοινού εκπροσώπου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση από τις συµµετέχουσες στην κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις
από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαµβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε τι
σχετικό µε την παροχή
υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης,
έναντι του κυρίου των εγκαταστάσεων.
δ. Για την περίπτωση που έχει επιλεγεί τρόπος επικοινωνίας µε την κοινοπραξία µέσω
αντικλήτου, δήλωση από κοινού για την αποδοχή του διορισµού του.
ε. Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί κοινή δήλωση των νόµιµων εκπροσώπων
των κοινοπρακτούντων περί σύστασης κοινοπραξίας. Με την ανάθεση της σύµβασης θα
ζητηθεί η σύστασης της κοινοπραξίας. Για το σκοπό αυτό, σε περί-πτωση κοινού
εκπροσώπου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του και υπεύθυνη δήλωση
ότι αναλαµβάνουν οι κοινοπρακτούσες εταιρείες από κοινού αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και
µέχρι την πλήρη εκτέλεσή της την ευθύνη κάθε σχε-τικού µε την παροχή υπηρεσιών.
14. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της
παρούσας.
15. Οι Ελληνικές και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε επίσηµους
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου
44 και 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 η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα
Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή
του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει
την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου
δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς
ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική
ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.
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Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Η χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύεται µε την
κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισµού:
1. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών καθώς και του κύκλου
εργασιών που αφορά ειδικότερα το αντικείµενο της διακήρυξης κατά τις τρεις
προηγούµενες, του έτους του διαγωνισµού, οικονοµικές χρήσεις.
2. Για την Οικονοµική – Χρηµατοδοτική Ικανότητα απαιτείται βεβαίωση τράπεζας για την
δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων,
ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 10% του
προϋπολογισµού της σύµβασης µε το δικαίωµα προαιρέσεως χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ίσο µε
1.145.832 €. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει
να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα είναι νοµίµως επικυρωµένα και τυχόν ξενόγλωσσα,
νοµίµως µεταφρασµένα. Τεχνικά κείµενα, εγχειρίδια κλπ µπορεί να είναι και στα Αγγλικά.
Σε περίπτωση συµµετοχής Κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην Κοινοπραξία
εκείνα που αφορούν την κάθε επιχείρηση. Η Κοινοπραξία στο σύνολό της πρέπει να
καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Επίκληση ικανότητας τρίτων
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής
ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής 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. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφέροντες
πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους οικονοµικούς φορείς των οποίων
τους πόρους 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 εταιρεία 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 ΠΥ 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 ΠΥ 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 ΠΥ. Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΥ και των οικονοµικών
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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 υποψήφιο ΠΥ.
Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Τεχνικά Στοιχεία Εµπειρίας
Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό επί ποινή αποκλεισµού, καλείται να υποβάλλει και τα
κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποτελούν, µαζί µε τα παραπάνω, τα τυπικά
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η εµπειρία στο ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο σηµείο Α του παρόντος άρθρου.
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων και
υπηρεσιών, παρόµοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες (σύµφωνα µε
το σηµείο Α του άρθρου 3), που έχει προσφέρει την τελευταία δεκαετία πριν από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενη από τα πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων έργων και
υπηρεσιών. Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαµβάνουν:
- Ονοµασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, ή
- Ονοµασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
- Ποσοστό και είδος συµµετοχής κάθε επιχείρησης στη σύµβαση Λειτουργίας και
Συντήρησης
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης
- Ηµεροµηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών
- Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ
-Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων µε σαφή αναφορά στη
δυναµικότητα σχεδιασµού και στη δυναµικότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων
- Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόµενος
- Προσωπικό που διέθεσε ο διαγωνιζόµενος κατά την εκτέλεση της σύµβασης
Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρµόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών
και θα συνοδεύονται σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξωτερικό από επικυρωµένες
επίσηµες µεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Θα πιστοποιείται η εµπρόθεσµη και
έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα :
α. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά συντασσόµενα ή θεωρούµενα από την αρµόδια αρχή.
β. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από το φορέα.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η δυνατότητα να διαθέσει η
προσφέρουσα εταιρεία ή κοινοπραξία, το επιστηµονικό προσωπικό που προτίθεται να
απασχολήσει, για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης (κατ’ ελάχιστο
θα εµφανίζεται, το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό των τριών Υπευθύνων του
Άρθρου 32 παρ. 2 της παρούσης, µε την απαιτούµενη εµπειρία).
∆ιευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά:
-Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα η (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99,
όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών
και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα
των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Τα δικαιολογητικά
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. Αντί
επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της
διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα
του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου, ένα
προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται
αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. Πρωτ.,
ηµεροµηνία έκδοσης κλπ)
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- Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
θεωρούνται πρωτότυπα
-Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα.
- Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της
χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile” σύµφωνα µε τη
συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά
τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το
αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
-Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του
διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της
παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικέ διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν
ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της
παραλαβής των προσφορών.
-Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης, ή όπου δεν
προβλέπεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Π.Υ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου όπου θα αναφέρεται και η αδυναµία έκδοσης των σχετικών
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι,
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου
είναι απαράδεκτη.
-Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών,
πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της
δηµοπράτησης.
-Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση αυτή µπορεί να συντάσσεται και σε απλό χαρτί µετά την
κατάργηση της αξίας της, σύµφωνα µε την παρ.2 της απόφασης 1113016/1538/Τ. &
Ε.Φ./7-12-01 του Υπ. Οικονοµικών.
-Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό,
αποκλείεται.
∆ιαδικασία
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή
∆ιοικητικές πληροφορίες:
Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιείται για το φάκελο: ∆ιακήρυξη Νο 14
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων:
Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα χορηγούνται έως την 17/05/2012
αντί αντιτίµου. Τιµή: 10,00 €
Όροι και µέθοδοι πληρωµής:
Τα έγγραφα στοιχεία της διακήρυξης-Γενικοί και Ειδικοί όροι, διατίθενται για τους
ενδιαφερόµενους όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στα
γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, όροφος 8ος, Τηλ.: 2310 966 968, Fax:
2310 283 117, από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης και µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και µετά την καταβολή ποσού 10,00 €
στον ταµία της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε µετρητά ή µε επιταγή στο όνοµα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Με την
προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τα παραπάνω αποστέλλονται από την ΕΥΑΘ
ταχυδροµικά µέσα σε έξι (6) ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης µε
οικονοµική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου για την ταχυδροµική αποστολή τους. Στην
περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι ενεργοποιήσουν, µε µέριµνα και δαπάνες
τους, ιδιωτικές εταιρίες µεταφοράς αλληλογραφίας-δεµάτων κλπ, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ θα
παραδίδει σ’ αυτές τις εταιρίες µετά την καταβολή του ποσού των 10,00€ τα παραπάνω
στοιχεία του διαγωνισµού, µη αναλαµβάνουσα ουδεµία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης
των στοιχείων στον ενδιαφερόµενο.
Η τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης που
συνοδεύει τη συγγραφή υποχρεώσεων, διατίθεται µετά την καταβολή του ως άνω ποσού,
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για επιτόπια εξέταση στη ∆ιεύθυνση Λειτουργία & Συντήρηση Εγκαταστάσεων και
Περιβαλλοντικών Ελέγχων, Πλουτάρχου 8, 4ος όροφος, τηλ.: 2310 966880 ή 224995, ή
επί τόπου στην EENΘ τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Νερού Θεσσαλονίκης για να λαµβάνουν γνώση επί τόπου.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για το
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ το αργότερο έξι µέρες (6) πριν από
την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία: 23/05/2012 Ώρα: 10:00 µε κατάθεση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή
22/5/2012 µε αποστολή τους ως η ∆ιακήρυξη ορίζει.
Γλώσσα στην οποία µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
∆ιάρκεια 13 µήνες από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών
Όροι για το άνοιγµα των προσφορών:
Ηµεροµηνία : 23/05/2012 Ώρα: 10:00
Τόπος : Θεσσαλονίκη, Τσιµισκή 98, 4ος όροφος.
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών : Οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων όπως ορίζεται στη διακήρυξης. Σε περίπτωση
κοινοπραξίας είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κοινό εκπρόσωπο. Η µη παρουσία ενός
ή περισσοτέρων εκπροσώπων από τα στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο
αναστολής του.
∆ιαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310966968, fax:+30 2310283117
Υποβολή προσφυγών:
1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψήφιου παρέχοντα
υπηρεσίες σ’ αυτόν και κατά των πράξεων της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται
ένσταση.
2.Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ ΑΕ, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού.
β. Κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά της
συµµετοχής υποψηφίου παρέχοντα υπηρεσίες σ΄ αυτόν, ως και κατά του τύπου ή του
περιεχοµένου των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού
και µέχρι τις επόµενες πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του
ή την ανακοίνωση του σχετικού πρακτικού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου
παρέχοντος υπηρεσίες στο διαγωνισµό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσµίας
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Στην περίπτωση β οι ενστάσεις γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση
των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο
των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες
εγγράφων µε δαπάνες τους.
3.Στην περίπτωση 2.α. της προηγούµενης παραγράφου, επί της ενστάσεως αποφαίνεται
το ∆Σ της ΕΥΑΘ το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Στην περίπτωση 2.β. της προηγούµενης παραγράφου, επί των ενστάσεων
αποφαίνεται οµοίως το ∆Σ της ΕΥΑθ ΑΕ εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κατάθεση.
4.Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε κοινοποίηση µη
εξαιρουµένης της αποστολής µε τηλεοµοιοτυπία.
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5.Επίσης ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 3886 /2010 σχετικά µε την προσωρινή
δικαστική προστασία µε την επισήµανση ότι η προδικαστική προσφυγή ασκείται
αποκλειστικά και µόνο κατά πράξεων του ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127 Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310966968
Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 14/3/2012
∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ' όπου µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες
πληροφορίες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών χώρων
Πλουτάρχου 8 Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54623 Ελλάδα (GR) τηλ+30 2310966884
∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ' όπου µπορούν να παρασχεθούν τεχνικές
προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα: Στο προαναφερθέν σηµείο

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της ΕΥΑΘ ΑΕ

Νίκος Παπαδάκης
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