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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2018
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του
Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
ΑΕ, 2018», προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €)πλέον ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του
Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων
Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ
εξοπλισμού των Αντλιοστασίων
Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 2018

Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ):

400.000,00 €

CPV:

71356300-1
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
προσφερόμενης τιμής

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:
Χρόνος υλοποίησης:

έως 36 μήνες

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

23/5/2018

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ

23/5/2018

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο
του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών
Ημερομηνία και ώρα Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης

23/5/2018
15/6/2018
22/6/2018 ώρα 09:00 π.μ.
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
α. Προληπτική συντήρηση και έλεγχος του εγκατεστημένου H/M εξοπλισμού των αντλιοστασίων
αποχέτευσης
β. Προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες επισκευής βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού των
αντλιοστασίων αποχέτευσης
γ. Επίβλεψη των αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω του Κέντρου Ελέγχου και
δ. Κάλυψη με επιφυλακή στα εκτός ωραρίου εργασίας διαστήματα
Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν στους κωδικούς CPV 71356300-1
Άρθρο 2: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των αιτούμενων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ ( 400.000,00 €)πλέον ΦΠΑ .
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τις γενικές αρχές του
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 4: Δημοσιότητα
Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Διακήρυξη – Προκήρυξη) αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ στο ΕΣΗΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr.)
Άρθρο 5: Λήψη διακήρυξης – Παροχή διευκρινίσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ AE
(www.eyath.gr), είτε από το γραφείο προμηθειών (οδός Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη), είτε από τη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής, η ΕΥΑΘ AE δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης
υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα από άποψη πληρότητας το αντίτυπο που παρέλαβαν και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΥΑΘ AE και να ζητήσουν
νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έγκαιρα, απαντώνται μέχρι
6 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή
.pdf) που αναρτάται στο σύστημα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Η ΕΥΑΘ ΑΕ αναρτά τις απαντήσεις
της και στην ιστοσελίδα της. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη
ατομικής ενημέρωσης εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης.
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Άρθρο 6: Χρόνος – Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 15/6/2018 ημέρα Παρασκευή
και ώρα
23:59:59, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στα άρθρα 36 & 37 καθώς
και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β 2677) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση
του λογαριασμού του.
Άρθρο 7: Τόπος – Χρόνος αποσφράγισης προσφορών
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά στην έδρα της αναθέτουσας αρχής την 22/6/2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
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Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (δικηγόρο με την
αντίστοιχη επικύρωση του δικηγορικού του συλλόγου ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών), είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα1.
Τα έγγραφα προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα,
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το
ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.
Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους
όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης μέλους της ένωσης
πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
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Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
4

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από την διαδικασία ανάθεσης όποιος εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74 Ν.4412/2016. Ειδικότερα:
1. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016
2. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα εγκατάστασης
(εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα)
Η εκπλήρωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση
του προσφέροντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, οι οποίοι
μπορεί να είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ).
3. Εάν

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 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 ββ) 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 αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
4. Εάν έχει εν γνώσει του αθετήσει σε προηγούμενη σύμβαση υποχρεώσεις που απορρέουν από
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
5. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές

διατάξεις νόμου.
6. Εάν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
7. Εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέτρα
8. Εάν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης και έχει
αποκτήσει εξ αυτού του λόγου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα
9. Εάν έχει διαπράξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
10. Εάν 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 ή έχει αποκρύψει τις ως άνω πληροφορίες ή αδυνατεί να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό
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11. Εάν προσπαθεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα ή να παράσχει από αμέλεια παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή ανάθεσης
12. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του
13. Εάν έχει αποκλειστεί με κοινή υπουργική απόφαση από μελλοντικές και εν εξελίξει διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους
αποκλεισμού, και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του,
δύναται να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση λόγου
αποκλεισμού, εάν ο εν λόγω φορέας αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του.
Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς αποτελείται από:
α) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
β) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στ άρθρο
21 του ν.4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται
από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο
οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος όπως
περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον
(υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά » υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf
και εφόσον έχουν συνταχθεί /παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς σε μορφή pdf.
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις
της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή .pdf),
τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της
προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν
υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στην
διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές
ενέργειες διόρθωσης.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (ιδίως
τεχνική και οικονομική προσφορά).
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. Σε
αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών όπως θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των
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προσφορών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό,
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους
οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής
προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο
επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης και πάντως η παραπομπή πρέπει
να έχει εντοπισθεί και επισημανθεί.
Άρθρο 12: Κατάτμηση προμήθειας
Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται κατάτμηση αυτής.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 8 μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν από τη
λήξη της, για διάστημα ίσο με το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου
ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο προσφέρων δεν έχει
δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 14: Διευκρινίσεις επί των προσφορών
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ηλεκτρονικά και μόνο όταν
η αναθέτουσα αρχή τους απευθύνει σχετικό αίτημα. Σχετικά εφαρμόζεται το άρθρο 102 Ν.4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ορίσει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των
επτά (7) ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον
προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Σε περίπτωση μη παροχής διευκρινίσεων η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 15: Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι προσφέροντες
υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία ο
προσφέρων δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρούσας και β) πληροί τα κριτήρια επιλογής των ειδικών όρων της διακήρυξης.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού (που
αναφέρονται στο Άρθρο 10) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, γίνεται δεκτή με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει
στην υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει και τα
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του.
Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
2. Εγγύηση συμμετοχής
Εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής, το σώμα της εγγυητικής επιστολής κατατίθεται σε
σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε από
ταχυμεταφορική (courier) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
της προσφοράς, στο Τμήμα προμηθειών του αναθέτοντος φορέα (οδός Τσιμισκή 98,
Θεσσαλονίκη, 8ο όροφος).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης
συμμετοχής.

Β. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με άρθρο 4 των ειδικών όρων)

Άρθρο 16: Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η
οικονομική προσφορά του προσφέροντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 των
Ειδικών όρων.
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Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς,
σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. Η αναγραφή της τιμής
σε ευρώ, μπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δε δίνουν τιμή σε ευρώ ή
που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από ΦΠΑ.
Άρθρο 17: Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να
υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα:
Α. Γενικά δικαιολογητικά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση
νομικού προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την αποστολή της ειδοποίησης και,
σε περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
2. Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), από φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο
δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης, μη ειδικής εκκαθάρισης,
μη αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη υπαγωγής σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή
οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την αποστολή
της έγγραφης ειδοποίησης
5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση μη έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

10

Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ισοδύναμα των ανωτέρω έγγραφα αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στη χώρα δεν εκδίδεται
ένορκη βεβαίωση, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων.
Β. Ειδικά δικαιολογητικά (όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 των ειδικών όρων)
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά (γενικά και ειδικά) ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ο αριθμός τηλεφώνου με
τον οποίον θα έρχεται σε επικοινωνία το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών.
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους.
Όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά των
ανωτέρω παραγράφων η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή, ένα ή περισσότερα από τα αιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος
προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των
ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου καταπίπτει η Εγγύηση Συμμετοχής του.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την
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ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει
κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό οφείλει
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο
τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας όχι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών σύμφωνα με την παραγρ.1 του άρθρου
103 του Ν. 4412/2016 και από την οποίαν να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά
ενήμερος.
Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών
ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει
αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Άρθρο 18: Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 302 Ν.4412/2016 από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 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 ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη
γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός διακήρυξης και τίτλος) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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) (μόνο στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
α) Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα
σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Για τα προηγούμενα στάδια της
κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης
της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Άρθρο 20: Ηλεκτρονική αποσφράγιση –αξιολόγηση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 22/6/2018
ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του
Αναθέτοντος Φορέα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση του ηλεκτρονικού
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά).
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών. Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού:
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ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το
φυσικό αρχείο.
συντάσσει και υπογράφει πρακτικό/ά ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την
απόρριψη των προσφορών.
συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μετά και την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων με παραδεκτή προσφορά.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί την παρακάτω
περιγραφόμενη διαδικασία:
Όταν κάποια προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, ζητείται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά,
μέσω του συστήματος, έγγραφη αιτιολόγηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτερο όριο 10
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. Εάν και
μετά την παροχή της αιτιολόγησης η προσφορά κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή, απορρίπτεται.
Το/τα Πρακτικό/ά της Επιτροπής διαβιβάζεται/νται στο Τμήμα Προμηθειών και επικυρώνεται/νται
με Απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα (Δ.Σ.).
Η Απόφαση με την οποία αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος, κοινοποιείται στους προσφέροντες ή
στους συμμετέχοντες ώστε να ασκήσουν τυχόν προδικαστική προσφυγή.
Άρθρο 21: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλλει εντός 10 έως 20 ημερών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα (άρθρο 1
Ν.4250/2014) των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσα δικαιολογητικά δεν φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ. Όλα τα
δικαιολογητικά και έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4250/2014
(Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Άρθρο 22: Ηλεκτρονική αποσφράγιση Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από ηλεκτρονική, μέσω του συστήματος, ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), δεν υποβάλει
εγκαίρως ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα
έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης ή αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η συμφωνία με τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
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απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν συμμορφώνεται προς τις ως άνω απαιτήσεις του
διαγωνισμού, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στο ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ για τη λήψη απόφασης
οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού.
Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος μαζί με αντίγραφα
όλων των πρακτικών (εάν αυτά δεν έχουν κοινοποιηθεί στα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού) σε
κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε να ασκήσουν τυχόν προδικαστική
προσφυγή.
Άρθρο 23: Κατακύρωση σύμβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο 10 ημερών ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προδικαστικών
προσφυγών, η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος στον
προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος καλείται να καταθέσει επικαιροποιημένα τυχόν δικαιολογητικά
κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά και να προσέλθει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στη
συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν η μη έγκαιρη
υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα
της ΕΥΑΘ ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άρθρο 24: Κατάρτιση - Υπογραφή σύμβασης
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε
περίπτωση που πιθανολογείται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της
προσφοράς, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του.
Άρθρο 25: Ματαίωση διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 106 του
Ν.4412/2016. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32
του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
των άρθρων αυτών.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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Άρθρο 26: Προδικαστικές προσφυγές
Κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή η οποία
υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, ψηφιακά υπογεγραμμένου όπως
αυτό παρατίθεται στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού και κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού. Στη συνέχεια ο αναθέτων φορέας την κοινοποιεί στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ.1
περ. α’ ν.4412/2016) ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ( άρθρο 361 παρ. 1 περ. β ν.
4412/2016) άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρ 361 παρ. 1 περ. γ ν. 4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%)
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. (Άρθρο 5 του Π.Δ.
39/2017).
Εάν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της διακήρυξης, το ύψος του
παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της διακήρυξης σχετικά με τα
οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
Άρθρο 27: Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους ανωτέρας
βίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επέλευσή τους στην
ΕΥΑΘ τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών,
άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον
ανάδοχο από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη
υπογραφή της.
Άρθρο 28: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία δικαστηρίων
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης.
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Άρθρο 29: Αστικές και ποινικές ευθύνες
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω
προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού, και για αξιώσεις
λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή
παραλείψεων του, απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ από κάθε σχετική ευθύνη.

Άρθρο 30: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται απολογιστικά και μηνιαία.
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο παραλαβής
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα
στ) υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με την ΣΣΕ (όπου ισχύει) και ότι
καταβάλλονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές.
Κάθε τρίμηνο θα κατατίθεται ΑΠΔ.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα
Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την ΕΕΠ.
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών επίβλεψης μέσω του Κέντρου
Ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθώς και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 2018.
Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές
α. Προληπτική συντήρηση και έλεγχο του εγκατεστημένου H/M εξοπλισμού των αντλιοστασίων
αποχέτευσης
β. Προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες επισκευής βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού των
αντλιοστασίων αποχέτευσης
γ. Επίβλεψη των αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω του Κέντρου Ελέγχου και
δ. Κάλυψη με επιφυλακή στα εκτός ωραρίου εργασίας διαστήματα.
Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν στους κωδικούς CPV 71356300-1
Αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:


Διάγνωση και εκτίμηση βλάβης ή δυσλειτουργίας



Εξαγωγή / τοποθέτηση / συντήρηση / επιδιόρθωση στη θέση λειτουργίας σε αντλητικά
συγκροτήματα, αντλίες, ηλεκτροκινητήρες & παρελκόμενα στις διατάξεις των αντλιοστασίων
αποχέτευσης



Μεταφορά του Η/Μ εξοπλισμού από και προς συνεργεία επισκευών που θα υποδεικνύει η ΕΥΑΘ
ΑΕ



Αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση βανών, κλαπέ, αντιπληγματικών διατάξεων, διατάξεων
απόσμισης κλπ Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και επισκευές σε διαρροές αγωγών εντός
αντλιοστασίων



Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και αποκατάσταση βλαβών ή
συντήρηση σε υφιστάμενους ηλεκτρολογικούς πίνακες και εγκαταστάσεις φωτισμού οι οποίες
βρίσκονται σε αντλιοστάσια αποχέτευσης, στο κτίριο που εξυπηρετεί το Τμήμα Λειτουργίας και
Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης στη Νεάρχου 7 στην Πυλαία καθώς και στις εγκαταστάσεις
του Βιολογικού Σταθμού Φοίνικα



Κατασκευή υδραυλικών δικτύων και ειδικών τεμαχίων υδραυλικών δικτύων προς συμπλήρωση
– βελτίωση – αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων που δεν παίρνουν επισκευή, μικρών σε
κλίμακα, καθώς και υλοποίηση επισκευών σε σχετικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των
αντλιοστασίων.

Ι. Κατηγορίες υπηρεσιών
Α. Υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν έλεγχο, προληπτική συντήρηση, επισκευές στον Η/Μ εξοπλισμό,
καθαρισμό αντλιών και όποιες άλλες Η/Μ εργασίες απαιτηθούν κατά την περίοδο της σύμβασης, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο έντυπο του παραρτήματος (Κατάσταση εργασιών επίβλεψης
αντλιοστασίου) που συμπληρώνεται με ευθύνη του αναδόχου.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από τα Συνεργεία Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης. Ως μέσος χρόνος
μετακίνησης συνολικά από και προς τα αντλιοστάσια θεωρείται μια (1) ώρα ανά ημέρα.
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Β. Προγραμματισμένες επισκευές βλαβών
Για τις προγραμματισμένες επισκευές ο ανάδοχος εξασφαλίζει το απαραίτητο προσωπικό και
μηχανήματα, χωρίς να διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματος των Συνεργείων Προληπτικού
Ελέγχου και Συντήρησης. Οι προγραμματισμένες επισκευές εκτελούνται από Συνεργείο
Προγραμματισμένων Επεμβάσεων, ο επικεφαλής του οποίου συμπληρώνει το έντυπο του
παραρτήματος (Δελτίο Προγραμματισμένης Επέμβασης). Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης κάθε
συνεργείου θεωρούνται τουλάχιστον τρεις (3) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων. Ως
μέσος χρόνος μετακίνησης από και προς τα αντλιοστάσια θεωρείται συνολικά μια (1) ώρα ανά κλήση
προς εργασία.
Γ. Υπηρεσίες επίβλεψης
Η επίβλεψη των αντλιοστασίων αποχέτευσης διενεργείται από τον ανάδοχο μέσω του Κέντρου
Ελέγχου, το οποίο στελεχώνει με τεχνικούς ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εργασιών σε οκτάωρες
βάρδιες, μετά από προγραμματισμό που εκπονείται από το Τμήμα Συντήρησης και ΛειτουργίαςΕπισκευής Αντλιοστασίων Αποχέτευσης. Οι τεχνικοί του αναδόχου θα εκτελούν βάρδια είτε μόνοι
τους, είτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Ευθύνη του προσωπικού της βάρδιας είναι
η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων μέσω Η/Υ καθ’ όλη την διάρκεια του
24ώρου. Η κάθε βάρδια είναι υποχρεωμένη:
- Να γνωρίζει την κατάσταση λειτουργίας των αντλιοστασίων
- Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ενδείξεις στον Η/Υ και να συμπληρώνει το έντυπο του
παραρτήματος (Έντυπο λειτουργικής κατάστασης αντλιοστασίων) στο τέλος κάθε βάρδιας,
ενημερώνοντας έτσι την επόμενη βάρδια για την κατάσταση που επικρατεί στα αντλιοστάσια.
Οφείλει να σημειώνει τα συμβάντα σε ειδικό βιβλίο κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
- Να παρακολουθεί ιδιαίτερα τα ρεύματα των κινητήρων, τις στάθμες των δεξαμενών, τις ενδείξεις
και τους συναγερμούς στους Η/Υ και να προβαίνει στους ανάλογους χειρισμούς για την ασφαλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων.
- Να επεμβαίνει σε πρώτο βαθμό μέσω Η/Υ σε περιπτώσεις βλαβών και να ενημερώνει τα συνεργεία
που εκείνη τη στιγμή εργάζονται προς αποκατάσταση των βλαβών. Αν το συγκεκριμένο πρόβλημα
αφορά ώρες εκτός ωραρίου εργασίας (νυχτερινά), να αξιολογεί την κρισιμότητα του προβλήματος
και να καλεί τον υπεύθυνο επιφυλακής. Ο υπεύθυνος επιφυλακής συντονίζει σε συνεργασία με την
βάρδια και την επιφυλακή τις περαιτέρω ενέργειες για την αποκατάσταση των βλαβών.
- Να ενημερώνει την επόμενη βάρδια για την κατάσταση που επικρατεί στα αντλιοστάσια.
- Να μην απομακρύνεται από τη θέση της πριν την προσέλευση της επόμενης βάρδιας.
Ο εκάστοτε υπεύθυνος επιφυλακής της ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιεί τους τεχνίτες της βάρδιας
σε συγκρότηση συνεργείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
Σε περιπτώσεις που η βάρδια εκτελείται από άτομο του αναδόχου και η επόμενη βάρδια αδυνατεί να
προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο (ασθένεια ή έκτακτη ανάγκη), αφού επικοινωνήσει μαζί της, πρέπει
να ενημερώσει τον Διευθύνοντα Μηχανικό-Τεχνικό Ασφαλείας του αναδόχου, ο οποίος φροντίζει να
εξασφαλίσει άμεσα προσωπικό για την κάλυψη του κενού. Από τον Διευθύνοντα Μηχανικό-Τεχνικό
Ασφαλείας του αναδόχου ενημερώνεται και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας και
Συντήρησης Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Το προσωπικό που θα εργάζεται σε Η/Μ εργασίες στα αντλιοστάσια αποχέτευσης καθώς και στη
επίβλεψη των αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω του Κέντρου Ελέγχου θα είναι τουλάχιστον τεχνίτες
και όχι βοηθοί και εργάτες.
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ΙΙ. Τρόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών
Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και όλο το 24ωρο, αναλόγως
των αναγκών, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Για την υλοποίηση του προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου, Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ
εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης ο ανάδοχος διαθέτει καθημερινά από τις 07:00 έως τις
15:00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ένα συνεργείο.
Το συνεργείο θα είναι τριμελές, αποτελούμενο από 1 ή 2 ηλεκτροτεχνίτες και 1 ή 2 τεχνικούς
μηχανολογικών εργασιών, αναλόγως των αναγκών και των εργασιών που πρόκειται να εκτελέσει, το
οποίο αναλαμβάνει τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και δυσκολία αντλιοστάσια (ΑΑ1, ΑΑ2, ΑΑ3, ΑΑ4, ΑΑ5,
ΑΑ6, ΑΑ9, ΑΑ10, ΑΑ12, ΑΑ13, ΑΑ14, ΑΑ17, ΑΑ18, ΑΑ36Λ, ΑΑ36Ο, ΑΑ39, ΑΑ40, ΑΑΑ41, ΑΑ44, ΑΑ52,
ΑΑ53, ΑΑ55) και θα υλοποιεί εργασίες, σύμφωνα με προγραμματισμό από το Τμήμα Λειτουργίας και
Συντήρησης Αντλιοστασίων Αποχέτευσης.
Θα μπορεί να είναι κατά περίπτωση και τετραμελές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα
συντήρησης και Λειτουργίας Επισκευών Αντλιοστασίων Αποχέτευσης και όταν το απαιτούν οι
συνθήκες εργασίας. Επίσης θα μπορεί να διακόψει προσωρινά τη ροή του προγράμματος προληπτικής
συντήρησης για την διεξαγωγή εκτάκτων επεμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την διαμόρφωση του, στο παραπάνω συνεργείο θα ορίζεται
από τον ανάδοχο υπεύθυνος τεχνικός για την εκάστοτε υλοποιούμενη εργασία. Το συνεργείο θα είναι
εξοπλισμένο με όχημα και εργαλεία για την υλοποίηση των εργασιών του προγράμματος.
Ένα άλλο διμελές συνεργείο αποτελούμενο από 1 ηλεκτροτεχνίτη και 1 τεχνικό μηχανολογικών
εργασιών εργάζεται όλα τα απογεύματα καθημερινών του χρόνου από τις 14:00-22:00, εκτός
Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Αφετηρία καθώς και πέρας της εργασίας του συνεργείου είναι
πάντοτε το Κέντρο Ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης. Οι εργασίες που εκτελεί είναι οι εξής:
-

Η/Μ εργασίες επισκευών ή συντήρησης, προγραμματισμένες ή έκτακτες, μικρής έκτασης που
απαιτούν μικρό αριθμό ατόμων

-

Εργασίες που προκύπτουν τις καθημερινές το πρωί και μπορούν να μετατεθούν το απόγευμα,
προκειμένου να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα των πρωινών συνεργείων προληπτικής
συντήρησης

-

Εργασίες άμεσης επέμβασης κατά το ωράριο εργασίας τους, με την συνεργασία ή όχι των
συνεργείων επιφυλακής

-

Αναπλήρωση βάρδιας στο Κέντρο Ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης κατά τις ώρες
εργασίας του, λόγω έκτακτου συμβάντος ασθένειας στη βάρδια ή ανταλλαγή τεχνικού βάρδιας,
αν πρόκειται να εκτελεστεί μια πιο εξειδικευμένη έκτακτη εργασία.

Το συνεργείο αυτό θα είναι άρτια εξοπλισμένο με όχημα και εργαλεία για την υλοποίηση των
εργασιών του.
Για τις προγραμματισμένες επισκευές βλαβών, πέραν των εργασιών που εκτελούν τα προηγούμενα
συνεργεία, ο ανάδοχος εξασφαλίζει το απαραίτητο προσωπικό και μηχανήματα χωρίς να διαταράσσει
την υλοποίηση του προγράμματος προληπτικού ελέγχου και συντήρησης και του προγράμματος
επίβλεψης των αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω του Κέντρου Ελέγχου (βάρδιας).
Για την υλοποίηση του προγράμματος επίβλεψης των αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω του Κέντρου
Ελέγχου (βάρδια), ο ανάδοχος πρέπει να θέτει καθημερινά στη διάθεση της ΕΥΑΘ προσωπικό, που του
έχει αιτηθεί, με μηνιαίο προγραμματισμό. Αυτό θα είναι μέχρι ένας (1) τεχνικός μηχανολογικών
εργασιών σε νυχτερινή βάρδια.
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ΙΙΙ. Εκτέλεση σύμβασης από ανάδοχο
Διευθύνων Μηχανικός
Γενικός συντονιστής των συνεργείων του αναδόχου και υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης
είναι Μηχανικός ΑΕΙ (Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) ή Μηχανικός ΤΕΙ (Μηχανολόγος ή
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός). Ανάλογα είναι και τα προσόντα του αναπληρωτή Διευθύνοντα του
αναδόχου. Ο Διευθύνων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Είναι υποχρεωμένος να
συνεργάζεται με την ΕΥΑΘ Α.Ε. προς αποφυγή προβλημάτων που αφορούν κυρίως μόλυνση του
περιβάλλοντος.
Ο διορισμός του Διευθύνοντα Μηχανικού σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην
ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Α.Ε., εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να ανακαλέσει τον ορισμό του
Διευθύνοντα οποτεδήποτε, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με άλλον, του
οποίου ο διορισμός υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ο Διευθύνων Μηχανικός ή ο αναπληρωτής του έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνάντηση με την
ΕΕΠ, το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας-Επισκευής Αντλιοστασίων Αποχέτευσης και τη Δ/νση
Αποχέτευσης, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Σκοπός των συναντήσεων είναι η συζήτηση θεμάτων
σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη βελτίωση της απόδοσης τους.

Τεχνικός Ασφαλείας
Ο ανάδοχος ορίζει και Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως
Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να οριστεί και ο Διευθύνων Μηχανικός. Ο οριζόμενος ως Τεχνικός
Ασφαλείας υποβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του και των
ευθυνών του ως Τεχνικού Ασφαλείας.

Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του όλο το 24ωρο και σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό κατάλληλο και ικανό σε αριθμό, για την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Πρέπει να έχει σε ετοιμότητα
εξοπλισμένο συνεργείο, στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε εργασίες ακόμα και
τις Κυριακές και αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Π., λόγω έκτακτων
περιπτώσεων. Πρέπει επίσης να έχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για
άμεσες μεταφορές μηχανημάτων ή υλικών.
Σε περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι ( π.χ. μόλυνση περιβάλλοντος που συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί
άμεσα από δυσλειτουργία η/μ εξοπλισμού), επιβάλουν την άμεση επέμβαση και ο ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (μέγιστο χρονικό διάστημα 3 ωρών που
απαιτείται για την προετοιμασία προσωπικού και μηχανημάτων και μετάβαση στον χώρο), η ΕΥΑΘ
Α.Ε. δικαιούται, πέρα από την επιβολή κυρώσεων, να εκτελέσει τις εργασίες με τον προσφορότερο
κατά την κρίση της τρόπο και εις βάρος του αναδόχου. Η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης
συμψηφίζεται με το συμβατικό τίμημα ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

21

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζημιές που τυχόν προκαλέσει.
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή/και η παράλειψη μέτρων για την
αποκατάστασή του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια
της παροχής των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα πιθανή έκπτωσή του, ανεξάρτητα από ποινικές ή αστικές
ευθύνες.
Η διάθεση ορυκτέλαιων από τον ανάδοχο θα γίνεται σε στεγανοποιημένο χώρο. Για την απομάκρυνσή
τους από το χώρο των αντλιοστασίων θα διαθέτει παραστατικά διάθεσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα.
Υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του κράτους (πχ
Επιθεώρηση Εργασίας). Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή σε
κάποιο άλλο ταμείο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος
ασφαλιστική εταιρεία.
Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού του, η ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά από
γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων, τον καλεί να τους εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο ανάδοχος
δεν τους εξοφλήσει, η ΕΥΑΘ Α.Ε. συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει
απευθείας τους δικαιούχους για λογαριασμό του αναδόχου, μέχρι τρεις το πολύ μήνες από την όχληση
των ενδιαφερόμενων.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη
σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή άλλης υπηρεσίας, και να τις διευκολύνει με τα
μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν. Προς τούτο ο ανάδοχος θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση από
την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ο ανάδοχος μεριμνά για την τήρηση όλων των νόμιμων μέτρων για την απρόσκοπτη και ομαλή
παροχή των υπηρεσιών του, και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και
υγιεινής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Μεριμνά για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος ή
ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα
συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του. Χορηγεί δε στο προσωπικό
του τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για
ασφαλή εργασία.
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών του θα διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας και βεβαιώσεις πληρωμής τελών.
Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, η ΕΥΑΘ δικαιούται να τις αναθέσει σε τρίτους εις
βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Ο ανάδοχος, ως υπεύθυνος γα την τήρηση όλων των κανόνων δικαίου που αφορούν την παροχή των
υπηρεσιών του, υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην Ε.Ε.Π. τις κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν εντολές των διαφόρων αρχών.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί ημερολογιακή κατάσταση (έντυπη και ηλεκτρονική) για κάθε
πραγματοποιηθείσα εργασία. Μετά από κάθε εργασία και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, ο
ανάδοχος αποστέλλει με φαξ στο Κέντρο Ελέγχου (2310 853230) και στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Συντήρησης και Λειτουργίας-Επισκευής Αντλιοστασίων Αποχέτευσης (2310 256956) το
συμπληρωμένο έντυπο, υπογεγραμμένο από τον κάθε φορά επικεφαλή τεχνικό του συνεργείου.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται πάντα έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Συντήρησης και Λειτουργίας-Επισκευής Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Αποχέτευσης ή
των Υπευθύνων Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εργασιών του Τμήματος.
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Ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί να διακόψει προσωρινά τη ροή του προγράμματος προληπτικής
συντήρησης για τη διεξαγωγή εκτάκτων επεμβάσεων μετά από κλήση του Προϊσταμένου του
Τμήματος ή των Υπευθύνων Μηχανολογικών / Ηλεκτρολογικών εργασιών του Τμήματος.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να θέτει σε κατάσταση επιφυλακής έναν τεχνικό ηλεκτρολογικών
εργασιών και έναν τεχνικό μηχανολογικών εργασιών (για τις καθημερινές από την λήξη του πρωινού
ωραρίου εργασίας έως το πρωί της επόμενης μέρας και για τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες όλο το
24ωρο). Συντάσσει και αποστέλλει μηνιαία ονομαστική κατάσταση επιφυλακής με τα τηλέφωνα των
τεχνικών στο τέλος κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα. Οι τεχνικοί μπορούν να κληθούν σε εργασία σε
περιπτώσεις έκτακτων βλαβών για τα ανωτέρω διαστήματα. Η αποζημίωσή τους για την εργασία
αυτή προκύπτει από τις τιμές της οικονομικής προσφοράς με ωριαία χρέωση τεχνιτών ή
μηχανημάτων. Στην ώρα εργασίας τους προσμετράται μέσος χρόνος μετακίνησής τους από και προς
τα αντλιοστάσια συνολικά μιας ώρας. Μετά την εκάστοτε κλήση και εργασία συμπληρώνεται και
αποστέλλεται, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, το αντίστοιχο συνημμένο έντυπο (Δελτίο Εργασίας
Επιφυλακής).
Μηνιαία έκθεση συντήρησης και λειτουργίας
Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης και
Λειτουργίας Αντλιοστασίων Αποχέτευσης, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική (επεξεργάσιμη) μορφή:
Ημερολογιακή κατάσταση του επόμενου μήνα που περιλαμβάνει τις προγραμματιζόμενες εργασίες
ελέγχου και προληπτικής συντήρησης.
Μηνιαία έκθεση Η/Μ τακτικών εργασιών συντήρησης, καθώς και τυχόν έκτακτων που προέκυψαν
λόγω βλάβης (τίτλους εργασίας και κωδικούς τιμών), βασιζόμενη στα δελτία εργασίας των
συνεργείων και με υπογραφή του υπευθύνου του έργου. Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο εντός 15
ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται και περιλαμβάνει πέντε ενότητες, με τις
αντίστοιχες δαπάνες για κάθε ενότητα:
α. Εργασίες συνεργείου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων
Αποχέτευσης που εργάζεται όλες τις καθημερινές από τις 07:00-15:00.
β. Εργασίες διμελούς συνεργείου που εργάζεται όλα τα απογεύματα του χρόνου από τις 14:00-22:00,
εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.
γ. Εργασίες προσωπικού βάρδιας στο Κέντρο Ελέγχου.
δ. Εργασίες συνεργείων προγραμματισμένων επεμβάσεων.
ε. Εργασίες συνεργείων επιφυλακής.
Ονομαστική κατάσταση τεχνιτών για τον μήνα που αναφέρεται η Έκθεση στην οποία εμφαίνεται
ποιοι τεχνίτες έχουν εργαστεί και πόσα ημερομίσθια έχουν πραγματοποιήσει. Δελτία εργασίας
εργαζομένων που έλαβαν μέρος στις εργασίες του μήνα, εφόσον έχουν σταλεί με fax, δεν χρειάζεται να
συνυποβληθούν στην Έκθεση, πρέπει να είναι όμως ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της ΕΥΑΘ Α.Ε..
Η Έκθεση μπορεί να περιέχει μεταξύ άλλων:
α) Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν όλα όσα συνέβησαν κατά το συγκεκριμένο μήνα ή γεγονότα
που επηρέασαν αρνητικά τις Η/Μ εργασίες των αντλιοστασίων αποχέτευσης.
β) Σχολιασμό τυχόν παρατηρήσεων για δυσκολίες στις εργασίες και προτάσεις για θεραπεία
εξωγενών και μη αιτιών.
γ) Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων που απαιτούνται για την
αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών.
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Στο τέλος της σύμβασης (και πριν την οριστική παραλαβή), ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στην
Ε.Ε.Π. και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΑΘ Α.Ε. τη Συνολική Έκθεση Εργασιών (σε έντυπη και σε
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή). Η έκθεση βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και περιλαμβάνει
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (κείμενα, διαγράμματα, πίνακες, αναλύσεις κλπ) των
υπηρεσιών, σημαντικά περιστατικά κατά τη διάρκεια τους, σημαντικές επισκευές-αντικαταστάσεις
εξοπλισμού. Τα έντυπα των εργασιών και η συνολική ημερολογιακή κατάσταση καταγραφής αυτών,
πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή άμεσα στη διάθεση της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & Δικτύων
Αποχέτευσης.
Υλικά – Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Μέσα
Όλα τα υλικά που διατεθούν από τον ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών του θα είναι
κατάλληλα, καινούργια και πολύ καλής ποιότητας.
Βλάβες που παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αναφέρονται άμεσα στην
Ε.Ε.Π., αίρονται αμέσως και περιγράφονται αναλυτικά στην μηνιαία έκθεση. Οι δαπάνες για την
αποκατάσταση βλάβης βαρύνουν: α) τον ανάδοχο σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό
χειρισμό ή παράβλεψη του προσωπικού του, β) την ΕΥΑΘ Α.Ε. ως προς τα υλικά και την εργασία, σε
περίπτωση που αυτή οφείλεται σε συνήθη φθορά λειτουργίας ή παλαιότητας ή/και σε περίπτωση
που συνδέεται με γεγονός ανωτέρας βίας (πχ θεομηνία). Η κατάταξη των βλαβών στις παραπάνω
περιπτώσεις γίνεται από την Ε.Ε.Π. μετά από αυτοψία και την υποβολή ανάλογης έκθεσης από τον
ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
Η παραλαβή και έλεγχος της ποιότητας των υλικών, ανταλλακτικών κλπ. που ενσωματώνονται στην
εγκατάσταση γίνεται από την Ε.Ε.Π. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη ανεύρεσης και χρησιμοποίησης
πηγών υλικών που δεν προέρχονται από το εμπόριο, για να χρησιμοποιηθούν ωστόσο πρέπει να
εγκριθούν από την ΕΕΠ. Η ΕΕΠ μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων πηγών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
- Να διαθέσει τον απαραίτητο μηχανικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καθώς και
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα απαιτούνται για την άρτια και
έντεχνη παροχή των υπηρεσιών.
- Να υποβάλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης οριστικό πίνακα με
τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού που θα διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών. Η αποδοχή ή
όχι της επάρκειας του εξοπλισμού του αναδόχου είναι στην κρίση της ΕΕΠ, χωρίς αυτό να απαλλάσσει
τον ανάδοχο από την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ Α.Ε., ο ανάδοχος παραμένει εξ’
ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός (ή μέρος αυτού) αποδειχθεί κατά
την παροχή των υπηρεσιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος δε δικαιούται καμμιάς
επιπλέον αποζημίωσης.
Τα υλικά και μηχανήματα που συναντώνται κατά την παροχή των υπηρεσιών ή προέρχονται από
καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον κύριο των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και
μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους.
Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των εγκαταστάσεων δε
λειτουργούν καλά, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει με τον προσφορότερο τρόπο την ΕΥΑΘ Α.Ε
με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους.
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Δαπάνες αναδόχου
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη παροχή
των υπηρεσιών του. Ενδεικτικά βαρύνεται με :
α)

Δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια με τις νόμιμες εργοδοτικές προσαυξήσεις, δώρα, έκτακτες
αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, οδοιπορικά κλπ. για το σύνολο του προσωπικού του.

β) Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ. με τους χειριστές τους που απαιτούνται για τη διενέργεια των
Η/Μ εργασιών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και
φορτοεκφορτώσεων από και προς τα αντλιοστάσια, καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση
των παραπροϊόντων των εργασιών.
γ)

Δαπάνες για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων,
που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Περιλαμβάνονται όλα τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή
εργασία.

δ)

Δαπάνες για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας.

ε)

Δαπάνες εμβολιασμών και λήψης των απαραίτητων μέτρων υγείας για όλο ανεξαιρέτως το
προσωπικό του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ) Δαπάνες σύνταξης όλων των τεχνικών εκθέσεων και αυτών που αφορούν ευρύτερες εργασίες
συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας των αντλιοστασίων σε εκτυπωμένη ηλεκτρονική
μορφή.
ζ)

Δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης.

η)

Δαπάνες ασφάλισης και αποζημίωσης για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο προσωπικό του,
στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στην παροχή υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αξιώσει πρόσθετες δαπάνες με καμμία δικαιολογία.
Άρθρο 3: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής:
1/ Να δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων
λυμάτων ή στην επισκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, με
την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας
2/ Να διαθέτουν επαρκή χώρο για επισκευές μηχανημάτων, φύλαξη εξοπλισμού, κατασκευές που
είναι δυνατό να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, άρτια εξοπλισμένο για
μηχανουργικές εργασίες
3/ Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον γερανοφόρο όχημα, ανυψωτικής ικανότητος ανάλογης με το
μέγεθος του εξοπλισμού που πρόκειται να διαχειριστούν, για την εξαγωγή-τοποθέτηση
αντλητικών συγκροτημάτων ή άλλων εξοπλισμών, καθώς και την μεταφορά τους προς και από
τους χώρους επισκευής
4/ Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα για την παροχή των υπηρεσιών της
σύμβασης, όπως μηχανήματα εξαερισμού, μάσκες αερίων, στολές κλπ
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5/ Να διαθέτουν όλα τα ατομικά και ομαδικά μέτρα προστασίας
6/ Να διαθέτουν την ακόλουθη ελάχιστη στελέχωση σε προσωπικό:
α. Ένα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ
β. Ένα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ
γ. Επτά (7) τουλάχιστον τεχνικούς ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών εργασιών (ηλεκτρολόγοι ΔΕ ή ΤΕ,
μηχανικοί αυτοματισμών ΔΕ ή ΤΕ, ηλεκτρονικοί ΔΕ ή ΤΕ κα) από τους οποίους οι πέντε (5)
τουλάχιστον θα είναι ηλεκτροτεχνίτες µε άδεια Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (σύµφωνα µε το Π.Δ.
108/2013).
Αν στη στελέχωση δεν υπάρχει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για χειρισµούς στη Μέση Τάση, οι τέσσερις
(4) τουλάχιστον θα είναι ηλεκτροτεχνίτες µε άδεια Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (σύµφωνα µε το
Π.Δ. 108/2013) και ένας με άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας /4ης οµάδας.
δ. Έξι (6) τουλάχιστον τεχνικούς μηχανολογικών ή υδραυλικών εργασιών (μηχανοτεχνίτες,
υδραυλικοί, τεχνικοί Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής, εφαρμοστές)
ε. Δύο (2) τουλάχιστον ηλεκτροσυγκολλητές.
Το προσωπικό πρέπει να έχει ανάλογη ειδική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και αυτή να αποδεικνύεται
από την εργασία τους σε εταιρείες με αντίστοιχο αντικείμενο. Πρέπει επίσης να διαθέτει άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος της ειδικότητος του. Ειδικά οι ηλεκτροτεχνίτες, πρέπει να διαθέτουν
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Το προσωπικό του αναδόχου
πρέπει να δύναται να επικοινωνεί γραπτά και προφορικά στην ελληνική γλώσσα.
7/ Να διαθέτουν πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα EN ISO 9001: 2008 (για φύση
εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή ισοδύναμη νέα έκδοση, EN ISO 14001: 2004 (για
φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή ισοδύναμη νέα έκδοση και OHSAS 18001:
2007 (για φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή ισοδύναμη.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως άνω
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού:
1.

Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 (Τεχνικές Προδιαγραφές)

2.

Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στη λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων ή στην
επισκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, τουλάχιστον ενός
(1) έτους, αθροιστικά, από συμβάσεις κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (01.01.2015-ημερομηνία
διεξαγωγής διαγωνισμού). Στην προϋπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία που να
περιέχουν μεταξύ των άλλων και λειτουργία και συντήρηση τριών τουλάχιστον αντλιοστασίων
λυμάτων με τουλάχιστον τρεις αντλίες παροχής Q=500m3/h και ισχύος τουλάχιστον 50KW
έκαστη ανά αντλιοστάσιο

3. Αποδεικτικά εκτέλεσης συμβάσεων, τα τελευταία τρία έτη (01.01.2015-ημερομηνία διεξαγωγής
διαγωνισμού), με αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων ή στην
επισκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνολικού
προϋπολογισμού 300.000€, με τουλάχιστον μια σύμβαση προϋπολογισμού ≥200.000€.
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Άρθρο 5: Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς
Όλες οι υπηρεσίες στα αντλιοστάσια αποχέτευσης είναι απολογιστικές.
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τιμές ανάλογα με την ειδικότητα του τεχνικού προσωπικού,
ανά ώρα εργασίας, για εντός ωραρίου εργασία (7:00-15:00), εκτός εργασίμου ωραρίου, καθώς και
τιμές τεχνίτη ανά ώρα για Κυριακές και αργίες. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το
κόστος του Διευθύνοντα Μηχανικού-Τεχνικού Ασφαλείας και το κόστος των οχημάτων για μεταφορά
προσωπικού και εργαλείων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών. Η
οικονομική προσφορά περιλαμβάνει επίσης χρέωση, ανά ώρα, του γερανοφόρου οχήματος με τον
χειριστή του, τιμή η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή που δίνεται για τον
χειριστή – τεχνίτη στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα. Καμμιά τιμή στην οικονομική προσφορά δεν
μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής Α1 (τιμή τεχνίτη για εντός εργασίμου ωραρίου και ημερήσιας
βάρδιας καθημερινών και Σαββάτου).
Ειδικότερα, η οικονομική προσφορά πρέπει να έχει την ακόλουθη ανάλυση:
Προσφερόμενη
τιμή

Είδος Υπηρεσίας
Α

Εντός εργασίμου ωραρίου και ημερήσια βάρδια
(καθημερινές + Σάββατο)

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

Β

Πέραν του εργασίμου
(καθημερινές + Σάββατο)

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

Γ

Νυχτερινά (καθημερινές + Σάββατο) †

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

Δ

Κυριακές + Αργίες (Ημέρα)

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

Ε

Κυριακές + Αργίες (Νύχτα) †

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

ΣΤ

Υπερωρίες Νυχτερινών (Καθημερινές + Σάββατο) †

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

Ζ

Υπερωρίες Κυριακών + Αργιών (Ημέρα)

1

Τεχνίτης

ωραρίου

–
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υπερωρίες

2

Γερανοφόρο όχημα

Η

Υπερωρίες Κυριακών + Αργιών (Νύχτα) †

1

Τεχνίτης

2

Γερανοφόρο όχημα

† Ως νυχτερινό ωράριο ορίζεται από 10:00μμ έως 06:00πμ.
Από τις τιμές της προσφοράς θα προκύψει τιμή Τ σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
Τ =Α1 x 134 + Β1 x 7 + Γ1 x 28 + Δ1 x 4 + Ε1 x 5 + ΣΤ1 x 4 + Ζ1 x 1 + Η1 x 1 +Α2 x 9 + Β2 x 1 + Γ2 x
1 + Δ2 x 2 + Ε2 x 1 + ΣΤ2 x 1 + Ζ2 x 1 + Η2 x 1.
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός στον οποίο θα αντιστοιχεί το μικρότερο Τ.

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά κατακύρωσης ειδικών όρων
1/ Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας
2/ Κατάλογος παρόμοιων συμβάσεων της τελευταίας τριετίας με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εκ
μέρους αναθετουσών αρχών ή ιδιωτών
3/ Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήρια σύμβαση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων
διαθέτει επαρκή χώρο για επισκευές μηχανημάτων, φύλαξη εξοπλισμού ή κατασκευές που είναι
δυνατό να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Αν ο προσφέρων δεν διαθέτει
ιδιόκτητο χώρο, πρέπει να συνεργαστεί με άλλο συνεργείο και να προσκομίσει τα ακόλουθα
αποδεικτικά έγγραφα:
α. Σύμβαση συνεργασίας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον το συνεργείο διακόψει την λειτουργία του, με δική του ευθύνη
θα βρει άλλο συνεργείο το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
4/ Τίτλος κυριότητας γερανοφόρου οχήματος ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλώνει ότι θα αγοράσει ή θα μισθώσει ανάλογο όχημα και θα μπορεί να το διαθέτει
ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
5/ Φωτοτυπίες αδειών εξάσκησης επαγγέλματος για όλο το απαιτούμενο προσωπικό.
6/ Κατάσταση προσωπικού του προσφέροντος, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, ή
ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ προσφέροντος και προσωπικού που πρόκειται να προσλάβει
εφόσον αναλάβει τη σύμβαση.
7/ Πιστοποίηση EN ISO 9001: 2008 (για φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή
ισοδύναμη νέα έκδοση.
8/ Πιστοποίηση EN ISO 14001: 2004 (για φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή
ισοδύναμη νέα έκδοση.
9/ Πιστοποίηση OHSAS 18001: 2007 (για φύση εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη) ή
ισοδύναμη νέα έκδοση.
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Άρθρο 7: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Διάρκεια σύμβασης
Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι να
εξαντληθεί το συμβατικό ποσό των 400.000 € (περίπου 24 μήνες) και σε καμιά περίπτωση πλέον των
36 μηνών.
Άρθρο 8: Τόπος παροχής υπηρεσίας
Τα αντλιοστάσια επί των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες αναγράφονται στο Παράρτημα της
παρούσας. Νέα αντλιοστάσια που τυχόν κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
και υπάγονται στο Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας-Επισκευών Αντλιοστασίων Αποχέτευσης
εντάσσονται και αυτά στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας.
Το Κέντρο Ελέγχου βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 6 (ΤΚ 54641, Θεσσαλονίκη).
Άρθρο 9: Ασφάλιση
Ο ανάδοχος συνάπτει με δικές του δαπάνες, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, ασφάλιση
αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την καταβολή αποζημίωσης έναντι
ζημιών – φθοράς της ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και την καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για υλικές ζημιές
που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από οποιαδήποτε αιτία που έχει
σχέση με τη παροχή των υπηρεσιών και δημιουργεί υποχρεώσεις του αναδόχου για αποζημίωση. Τα
ασφαλιζόμενα ποσά δεν μπορούν να είναι μικρότερα των: α) 80.000 ευρώ (για οποιαδήποτε ζημία από
ρύπανση-μόλυνση του περιβάλλοντος ή σωματική βλάβη και θάνατο κατ’ άτομο), β) 50.000 ευρώ (για
βλάβες πραγμάτων), γ) 250.000 ευρώ (για ομαδικό ατύχημα). Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη
διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 350.000 ευρώ.
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του αναδόχου από την έναρξη παροχής των
υπηρεσιών μέχρι και την οριστική παραλαβή τους, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά στην
ασφαλιστική εταιρεία από την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οι εξής όροι:
i.

Ο κύριος των εγκαταστάσεων είναι συνασφαλιζόμενος.

ii.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος
μεταβιβάζει και εκχωρεί στον κύριο των εγκαταστάσεων τα ποσά των απαιτήσεων του
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία καταβάλλονται απευθείας στον κύριο των
εγκαταστάσεων ύστερα από σχετική αίτησή του, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση
ή άλλη ενέργεια του αναδόχου.

iii. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του κυρίου των
εγκαταστάσεων, των υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών και των υπαλλήλων τους,
σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των
προσώπων αυτών.
iv. Ο κύριος των εγκαταστάσεων, το προσωπικό του, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι,
συνεργάτες του και το προσωπικό τους θεωρούνται τρίτα πρόσωπα. Με το ασφαλιστήριο
καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου των εγκαταστάσεων που απορρέει από το άρθρο 922
του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).
Το ασφαλιστήριο δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή
ειδοποίηση του κυρίου των εγκαταστάσεων.
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Ο ανάδοχος να παραδίδει στον κύριο των εγκαταστάσεων το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 15 μέρες
τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά, ο κύριος των εγκαταστάσεων, χωρίς
ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του,
στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος των
εγκαταστάσεων ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του αναδόχου, σαν πληρεξούσιος.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των υπηρεσιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, η
εγκατάσταση σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των
ενδεχόμενων κινδύνων από τον κύριο των εγκαταστάσεων, τα δε έξοδα ασφάλισης αυτής βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Άρθρο 10: Παραλαβή υπηρεσιών
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και έλεγχος της έντεχνης παροχής των υπηρεσιών γίνεται
από Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Ε.Π.). Η Ε.Ε.Π. συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονεςτεχνικούς της Διεύθυνσης για τη Λειτουργία των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης και συνεργάζεται
άμεσα με αυτή. Ο διευθύνων μηχανικός του αναδόχου παρέχει στην Ε.Ε.Π. οποιαδήποτε πληροφορία
του ζητηθεί σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Η άρνηση παροχής των πληροφοριών, η
απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών συνεπάγονται την απομάκρυνσή του κατόπιν
έγγραφης εντολής της ΕΥΑΘ Α.Ε. προς τον ανάδοχο.
Η Ε.Ε.Π. συντάσσει μηνιαίο πρωτόκολλο για την τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών του αναδόχου,
καθώς και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στο τέλος της σύμβασης.
Άρθρο 11: Αντικατάσταση μελών προσωπικού
Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης διαπιστωθεί ότι μέλος του προσωπικού του αναδόχου δε μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει
αιτιολογημένα την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου, η ΕΥΑΘ Α.Ε.
μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από
την ΕΥΑΘ Α.Ε. σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Άρθρο 12: Πλημμελής εκτέλεση σύμβασης
Η Ε.Ε.Π. εκτελεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης τυχόν πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Π., γνωμοδότηση της Δ/νσης Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων και απόφασης του ΔΣ, δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση,
να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, και να καταλογίσει στον ανάδοχο
ζημιές από τις πράξεις ή παραλείψεις του ή να επιβάλλει ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 13: Ποινικές ρήτρες
Μετά από κλήση της ΕΕΠ (έστω και τηλεφωνικής) και μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας ο ανάδοχος
πρέπει να ανταποκριθεί στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη απόκρισης, η
ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί να επιβάλει εις βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το διπλάσιο του ποσού
που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας στην οποία ο ανάδοχος δεν αποκρίθηκε έγκαιρα.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά από εισήγηση της ΕΕΠ και
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες
επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη του αναδόχου ή τυχόν άλλες διοικητικές
κυρώσεις. Μπορούν να επιβληθούν ένα (1) μήνα μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών και είναι
δυνατό να επιβληθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Άρθρο 14: Έκπτωση
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της ΕΕΠ που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΠ, η οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου,
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση,
η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ
μέρους του αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της
αποδείξεως της οποίας φέρει ο ανάδοχος, τον απαλλάσσει των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση
προς τους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 15: Οριστική παραλαβή
Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της σύμβασης συντάσσεται από τον ανάδοχο και την Ε.Ε.Π.
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την Ε.Ε.Π. και
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων αποδίδεται στον ανάδοχο η εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966928,
-968, fax: 2310 283117.
Θεσσαλονίκη 25/4/2018

Για τους γενικούς όρους
Ο Διευθυντής Οικονομικών

Για τους ειδικούς όρους
Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων
& Δικτύων Αποχέτευσης

Δημήτρης Αλεξανδρής

Χρήστος Τραγανός

Ο Νομικός Σύμβουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
Πέτρος Νάστος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
“ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ”
“ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”
“ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ”
“ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ”
“ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ”
“ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 14:00-22:00 ΕΚΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 06:00-14¨00)
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Πίνακας αντλιοστασίων

Α/Α

κωδικός αντλιοστασίου

τοποθεσία

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
παλαιός

1

2

3

4

5

ΑΑ1

ΑΑ2

ΑΑ3

ΑΑ4

ΑΑ5

νέος

Α1

Λιμάνι, δίπλα στο
Εκκλησάκι

ΞΗΡΟΥ

ΥΓΡΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ

Χ

Λιμάνι, πίσω από το
Μουσείο
Ύδρευσης

Χ

Α3

Ανατολικά του
Δενδροποτάμου, βόρεια της
γέφυρας προς
Καλοχώρι

Χ

Α4

Διασ/ση Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου & Εσωτ.
Περιφ., δίπλα στα ψυγεία
Κλεανθίδης

Λιμένος

Λιμάνι, απέναντι από την
Αποθήκη Α

Α2

Χ

Χ
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ΤΥΠΟΣ

Ε γ κ α τ.

Ε φ ε δ ρ.

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC200-400
ΦΤΕΡΩΤΗ 375

2

1

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΛΙΑΔΗΣ
15Kw/720 rpm

2

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC250-500
ΦΤΕΡΩΤΗ D438

4

ΚΙΝHΤΗΡΕΣ ΒΑΛΙΑΔΗΣ30
Kw/720 rpm

4

CAPRARI KCD300RN
P1=29KW/P2=25KW, DN300,
970RPM (22062RN-E)

4

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC300-650

3

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΛΙΑΔΗΣ 110kW
/ 1450rpm

3

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC250-500
ΦΤΕΡΩΤΗ D465

4

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΗΜ 90 kW / 985pm

4

1

2

6

ΑΑ6

Λευκού
Πύργου

Μέσα στο Βασιλικό Θέατρο,
ΝΔ γωνία

Χ

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC250-500
ΦΤΕΡΩΤΗ D455

5

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΗΜ 75 kW / 885pm

5

2

7

ΑΑ7

B1

Βόρεια του Μακεδονία
Παλλάς

Χ

PXFLOW PX2-100.0-4VORTEX 1
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ2.1-6,0/4
SIEMENS

3

1

8

ΑΑ8

B2

Ανατολικά του Μακεδονία
Παλλάς,
εντός του πάρκου

Χ

FLYGT 13,5kW, 1450rpm, TYPE
NT 3152.181 MT431

3

1

Χ

PX4-200+M34.3-4(28KW)
AΠ1554-ΑΠ1558 0553 (CΧX34201inox)Φ270 , 1450 rpm,
P1/P2=26/22kW ΦΤΕΡΩΤΗ
VORTEX D320

4

1

ΗΟΜΑ 13KW, 1450 rpm, TYPE
MX3460 - PU94
P1/P2=16,5/13,4 kW

2

1

FLYGT 13,5kW, 1450rpm, TYPE
NT 3152.181 /441

2

1

ΗΟΜΑ AM200 7,5 Kw -960 rpm.
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: SPS-ST-DC 150315

4

ABS 3002.360 - ME 900/4-53,
90kW/ 50Hz

5

ABS AFPK2045.2 ,ME220/4-DO
22kW/50Hz

5

9

10

ΑΑ9

ΑΑ10

B3

B4

Μπροστά στο «Interni»

Μέσα στο πάρκο του Φωκά

11

ΑΑ11

Αρχα/κού
Μουσείου

Μέσα στο Νηπιαγωγείο,
στο
προαύλιο της Ακαδημίας

12

ΑΑ12

Αναλήψεως

Πάρκο της παραλίας στην
προέκταση Μ. Μπότσαρη &
Μ. Αλεξάνδρου

13

ΑΑ13

Σοφούλη

ΝΔ άκρη Αλλατίνη, δίπλα
στο
γήπεδο ποδοσφαίρου

Χ

Χ

Χ

PX4-200+M34.3-20/6 20KW S/N:
1660 7569 (CΧX34-201inox)
Φ270, In=45,5A, 945 rpm, 6pole
50hz P1/P2=23,4/20kW

Χ

34

1

14

ΑΑ14

Χαμόδρακα

Στο Πάρκο, Πλαστήρα &
Μιαούλη

Χ

15

ΑΑ15

Χαράς

Στο Πάρκο, τέλος της
Θέτιδος,
δίπλα στο Μαϊάμι

Χ

PX PUMPS

PX4-250-4 / 67KW

2

PX4-200.0-4 VORTEX 1 (294mm)
+M34.1D-23(23 kW) με μανδύα
ψύξης και οριζόντια εγκατάσταση

2

Χ

GRUNDFOS, 155Kw, 1475rpm,
type S21604M2A511Z

4

16

ΑΑ17

Φοίνικα

ΝΑ του Συνοικισμού
Φοίνικα,
δίπλα στην τάφρο & Εθν.
Αντιστάσεως

17

ΑΑ18

Αγαπητού

Γ. Σχολής, απέναντι από τον
Αγαπητό.

Χ

GRUNDFOS, 115Kw, 1475rpm,
type S21154M2A511Z

3

18

ΑΑ19

Κάτω
Πανοράματος

ΝΔ του οικισμού Μακεδονία
του Δήμου Πανοράματος
εντός του ρέματος

Χ

FLYGT 3202.180 37ΚW
φτερωτή 454

3

19

ΑΑ20

Πανοράματος

ΝΔ του Δήμου, εντός του
Νηπιαγωγείου

Χ

FLYGT CP3170.180 22KW
1460RPM φτερωτή 442

2

20

ΑΑ32

Πυλαίας

Δίπλα στην περιφερειακή
τάφρο, πίσω από το
πρατήριο Καλπάκης

Χ

CAPRARI 5,1KW
KCMGH04041NA-E
5,1KW/1400RPM

1

EMU / 25 KW 1470 RPM PUMP
TYPE: FA 10.78-350Z MOTOR
TYPE: T242-4/29

2

21

ΑΑ33

Φιλύρου

Πριν την είσοδο του
Φιλύρου,
αριστερά

Χ

PXFLOW PX3-80.0-4VORTEX 1 ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ3.2-21/2 SIEMENS
22

ΑΑ34N

Παλαιοκάστρου

Στο ρέμα ΝΔ του
Παλαιοκάστρου,
στο τέρμα της 25ης
Μαρτίου

Χ

35

FLYGT 30kW 3202.180 / 456

1

1

2

2

23

ΑΑ35

Ωραιοκάστρου

Έναντι των
κατασκηνώσεων

Χ

ABS AFP 1049.Α Μ 90/4D
P1=10,8KW/P2=9,0 KW

2

ABS AFP 1042.Α Μ 90/4D
P1=10,8KW/P2=9,0 KW
24

ΑΑ36Λ

Καλοχωρίου
λυμάτων

Νότια του οικισμού
Καλοχωρίου
κοντά στο σχολείο

25

ΑΑ36Ο

Καλοχωρίου
ομβρίων

Νότια του οικισμού
Καλοχωρίου,
κοντά στο σχολείο

26

27

28

29

30

ΑΑ37

ΑΑ39

ΑΑ40

ΑΑ41

ΑΑ44

Καλοχωρίου

Α2Β

Α2Γ

Α1-ΤΕΙ

Δενδροποτάμου 3

Χ

Χ

Δίπλα στο Κεντρικό
Αντλιοστάσιο Υδρεύσεως
Καλοχωρίου (υπόγειο) στο
δρόμο

Χ

Β Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ., μετά την
ROΤEX, αριστερά

Χ

Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ., στο τέλος
της Γ εισόδου

Χ

Απέναντι από τα ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης

Χ

Εντός του συνοικισμού (στο
παλαιό βαφείο)

Χ

36

2

FLYGT 70kW PUMP 3231/605 κ.
φτερ 430(355mm) MOTOR M3529-4AA/08

4

FLYGT 215kW CP3501 / 83

4

FLYGT 3102.180 3,1 KW
1435RPM κ.φτερωτης 442 /
ΕΔΡΑΣΗ P / ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ S/N
0070557

1

FLYGT N3102.181 L/T (423) 3,1
KW 1450RPM φτερωτής 423
(ΝΕΑ)

1

ABS / AFP2051 Μ 550/4-52-55kW

3

1

ΑΝΤΛΙΕΣ DP SPV-DC250-500
ΦΤΕΡΩΤΗ D438

2

1

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΗΜ 100 ΗΡ /
985pm

2

1

ABS 1525 DN150, 1460RPM,

3

1

SONDEX S-WP4-150-4, SIEMENS
MX4-37-4, 1465RPM, 37KW

1

CAPRARI 11,2KW KCMIL 09042
NA

2

1

31

ΑΑ45

Δενδροποτάμου 1 Αγίου
Νεκταρίου

Εντός του συνοικισμού,
δεξιά και αριστερά Αγ.
Νεκταρίου

Χ

TSURUMI 22kW

2

32

ΑΑ46

Δενδροποτάμου 2 Αγίου
Νεκταρίου

Εντός του συνοικισμού,
δεξιά και αριστερά Αγ.
Νεκταρίου

Χ

CAPRARI 11,2KW KCMIL 09042
NA

2

33

ΑΑ48

Συκεών

Κρυονέρι, οδός Λεχώβου

Χ

34

ΑΑ49

Τριανδρίας

Νησάκι Τριανδρίας

Χ

CAPRARI Κ6Μ6 ΗΟ2241Ν6-Ε

1

35

ΑΑ50

Αγία Σοφία

Περιοχή ΚΤΕΟ

Χ

FLYGT 3153.181 7,5 KW
1460RPM φτερωτη 436

2

Χ

FLYGT 3202.180 ΗΤ, 454
μονοκάναλη, 1475 RPM, 37 KW,
66Α (570 ΚG) (SN 0920098,
0920099)

2

4

36

ΑΑ51

Πανόραμα

Τέρμα της οδού Ι. Δραγούμη

FLYGT

CP 3057 /2,4 KW

2

37

ΑΑ52

Πεύκα

Τέρμα της οδού Ι. Δραγούμη

Χ

FLYGT 3231/665, CODE 470 ,
MOTOR 0665.000 105 KW,
μονοκάναλη, 1480 RPM,
IMPELLER DIAM 425MM 192Α
(1320 ΚG) (SN 0951001, 0951002,
0941196, 0941197)

38

AA53

Πανόραμα

Ολυμπιάδος

Χ

FLYGT CP 3057.181 ΗΤ, φτερωτή
250 μονοκάναλη, 2705 RPM,
2,4 KW

2

39

ΑΑ55

Σίνδος

Φρεάτιο Β38 ( εντός ΕΕΛΘ)

Χ

FLYGT NP 3171.181 MΤ, 18,5 KW,
διάμετρος φτερωτής 266mm,
1460 RPM, 36Α

2

40

ΑΑ56

Πανόραμα

Οδός Κώττα

Χ

WILO FA 08.66W /T 17-2/22H10,5KW, 2914rpm. φτερωτή
VORTEX.

2

41

ΑΑ57

Πανόραμα

Οδός Κωφίδου

Χ

WILO Rexa PRO V05 DA-226 /
EAD1X2-T0039-540-O 3,9KW,
2853rpm

2

37

1

42

ΑΑ58

Πεύκα

Περιοχή Ελευθερίας

Χ

43

ΑΑ59

Πεύκα

Οδός Ονείρων

Χ

44

AA61

Ωραιοκάστρου

Οικισμός Γαλήνη
Ψαρρών και Ανθίας

Χ

45

ΑΑ78

Μετεώρων
Πολίχνη

Οδός Οχυρού Ρούπελ

Χ

46

ΑΑ79

Ωραιοκάστρου

Κονταξοπούλου και
Σολωμού

Χ

38

CAPRARI
KCW065FG+002221N1/S
2,2KW /2900rpm
CAPRARI KCΤ040FG+001521N1
1,5KW /2900rpm
CAPRARI
KCW065FL+001821N1/Η 1,8KW
/2900rpm
CAPRARI KCW080HA+005522N1
5,5KW /2900rpm
CAPRARI KCW065FD+003021N1
3KW /2900rpm

2

2

2

2

2

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των αντλιοστασίων, πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται
ανωτέρω:
Τα αντλιοστάσια αποχέτευσης ανάλογα με την κατασκευή των χώρων στους οποίους είναι
εγκατεστημένα τα αντλητικά συγκροτήματα (σε υγρό θάλαμο ή σε ξηρό θάλαμο), χωρίζονται σε δύο
τύπους (ξηρού και υγρού). Τα αντλιοστάσια όμβριων και ακαθάρτων περιλαμβάνονται στον πίνακα
που ακολουθεί. Τα ανωτέρω αντλιοστάσια λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και το καθένα έχει τη
δική του δομή.
Τα αντλιοστάσια ΑΑ1(Α1), ΑΑ2(Α2), ΑΑ3(Α3), ΑΑ4(Α4), ΑΑ5(Λιμένος), ΑΑ6(Λευκού Πύργου), ΑΑ7(Β1),
ΑΑ8(Β2), ΑΑ9(Β3), ΑΑ10(Β4), ΑΑ12(Ανάληψης), ΑΑ13(Σοφούλη), ΑΑ14 (Χαμόδρακα), ΑΑ15(Χαράς),
ΑΑ40(Γ φάσης ΒΙΠΕΘ) έχουν υγρό θάλαμο, ξηρό θάλαμο με τα αντλητικά συγκροτήματα
εγκατεστημένα σε αυτόν, καθώς και χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και βοηθητικούς χώρους.
Στα αντλιοστάσια ΑΑ11(Αρχ. Μουσείου), ΑΑ17(Φοίνικα), ΑΑ18(Αγαπητού), ΑΑ19 (Κάτω
Πανοράματος),
ΑΑ33(Φιλύρου),
ΑΑ36(Καλοχωρίου Όμβριων), ΑΑ36 Καλοχωρίου Λυμάτων,
ΑΑ37(Καλοχωρίου), ΑΑ39(Β φάσης ΒΙΠΕΘ), ΑΑ41(Α1ΤΕΙ), ΑΑ51(Πανόραμα Δραγούμη), ΑΑ52(Πεύκα)
και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) όπου υπάρχουν είναι εγκαταστημένα σε κτίρια ή οικίσκους
πλησίον των αντλιοστασίων.
Στα
αντλιοστάσια
ΑΑ20(Πανοράματος),
ΑΑ32(Πυλαίας),
ΑΑ34(Παλαιοκάστρου),
ΑΑ35
(Ωραιοκάστρου),
ΑΑ44(Δενδροποτάμου3),
ΑΑ45(Δενδροποτάμου1), ΑΑ46(Δενδροποτάμου2),
ΑΑ48(Συκεών-Λεχόβου), ΑΑ49(Τριανδρίας), ΑΑ50(Αγία Σοφία), ΑΑ53(Πανόραμα Ολυμπιάδος), ΑΑ55Φρεάτιο Β38(εντός ΕΕΛΘ), ΑΑ56(Πανοράματος οδού Κώττα), ΑΑ57(Πανοράματος οδού Κωφίδου),
ΑΑ58(Πεύκων περιοχής Ελευθερίας), ΑΑ59(Πεύκων, οδός Ονείρων), ΑΑ61(Δήμου Ωραιοκάστρου,
Οικισμός Γαλήνη, Ψαρρών και Ανθίας), ΑΑ78(Μετεώρων Πολίχνης, οδού Οχυρού Ρούπελ) και
ΑΑ79(Δήμου Ωραιοκάστρου, Κονταξοπούλου και Σολωμού) οι αντλίες είναι εγκαταστημένες σε υγρό
θάλαμο, οι δε ηλεκτρολογικοί πίνακες βρίσκονται πλησίον των αντλιοστασίων σε κλειστά ερμάρια.
Στο αντλιοστάσιο ΑΑ11(Αρχαιολογικού Μουσείου), οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται με
ιδιαίτερη προσοχή, επειδή το αντλιοστάσιο βρίσκεται εντός της αυλής δημοτικού σχολείου και να μην
διαταράσσουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημέρα……………………

Ημερομηνία……………………….

Ώρα……………….

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ( ΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ)

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

ΑΑ1 (Α1)
ΑΑ2 (Α2)
ΑΑ3 (Α3)
ΑΑ4 (Α4)
ΑΑ5 (ΛΙΜΕΝΟΣ)
ΑΑ6 (ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)
ΑΑ7 (Β1)
ΑΑ8 (Β2)
AA9 (B3)
AA10 (B4)
ΑΑ11 (ΑΡΧ/ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ)
ΑΑ12 (ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)
ΑΑ13 (ΣΟΦΟΥΛΗ)
ΑΑ14 (ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ)
ΑΑ15 (ΧΑΡΑΣ)
AA17 (ΦΟΙΝΙΚΑ)
ΑΑ18 (ΑΓΑΠΗΤΟΥ)
ΑΑ19 (ΚΑΤΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΑΑ20 (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛ)
ΑΑ32 (ΠΥΛΑΙΑΣ)
ΑΑ33 (ΦΙΛΥΡΟΥ)
ΑΑ34 (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΑΑ35 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΑΑ36Λ (ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΜ.)
ΑΑ36Ο (ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΒ.)
ΑΑ37 (ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΥΔΡΕΥΣΗ)
ΑΑ39 (Α2Β)
ΑΑ40 (Α2Γ)
ΑΑ41 (Α1 – ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ)
ΑΑ44(ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ3)
ΑΑ45(ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΠΟΥ 1 )
ΑΑ46(ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 )
ΑΑ48 (ΣΥΚΕΩΝ)
ΑΑ49 (ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ)
ΑΑ50 (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)
ΑΑ51 (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΖ)
ΑΑ52 (ΠΕΥΚΑ)
ΑΑ53 (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΟ)
ΑΑ55 (Β38 – ΣΙΝΔΟΣ)
ΑΑ56 (ΠΑΝΟΡΑΜΑ οδός Κώττα)
ΑΑ57 (ΠΑΝΟΡΑΜΑ οδός Κωφίδου)
ΑΑ58 (ΠΕΥΚΑ οδός Ελευθερίας)
ΑΑ59 (ΠΕΥΚΑ οδός Ονείρων)
ΑΑ61 (Δήμος Ωραιοκάστρου- οικισμός Γαλήνη)
ΑΑ78 (Μετεώρων- οδός Οχυρού Ρούπελ)
ΑΑ79 ( Δήμος Ωρ- Κονταξοπούλου &Σολωμού)

2
4
4
3
4
5
3
3
4
4
4
5
5
2
2
4
3
3
2
1
2
2
2
4
4
2
3
2
4
2
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
(*)

ΒΛΑΒΗ (Νο1,
Νο2, κλπ)

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΩΡΕΣ/ΑΙΤΙΑ(1,2,3,4,5)

1 - (**)
1 - (**)
1 - (**)
(***)
1 - (**)
2 - (**)
3 - (**)
2 - (**)
2 - (**)
2 - (**)
1 - (**)
2 - (**)
2 - (**)
1 - (**)
1
1
1
1
1
1
1- (**)
1
1- (**)
1
1 - (**)
1
2
1
1
1
1 - (**)
(**)
1
1
1
1
1 - (**)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η βάρδια(ονομ/νυμο-υπογραφή)
(*) Αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων στην μέγιστη ζήτηση σε φυσιολογικές συνθήκες.
(**) Αντλιοστάσιο Ομβρίων ή αντλιοστάσιο που δέχεται και όμβρια σε περίπτωση βροχής
(***) Αντλιοστάσιο που δεν βρίσκεται σε λειτουργία

1. ______________
2. _____________

1. Λόγω διακοπής ηλεκτροδοτήσεως.
2. Λόγω θραύσης ωθητικού αγωγού.
3. Λόγω επισκευών που απαιτούν διακοπή λειτουργίας αντλιοστασίου.
4. Λόγω καθαρισμών που απαιτούν διακοπή αντλιοστασίου.
5. Άλλη αιτία – αναφέρετε περιληπτικώς(αν δεν επαρκεί συνέχεια στην πίσω σελίδα).

40

Έλαβε γνώση η αναλαμβάνουσα βάρδια:
1. ______________
2. ______________
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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…./20…
ΗΜΕΡΑ:………………………
ΩΡΕΣ:………………………….

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ:

1. ……………………………….

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

2. ……………………………….

Υπογραφή:……………...……..

3. ……………………………….

4. ……………………………..
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

1. ……………………………….
2. ……………………………….

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…./20…
ΗΜΕΡΑ:………………………
ΩΡΕΣ:………………………….

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ:

1. ……………………………….

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

2. ……………………………….

Υπογραφή:……………...……..

3. ……………………………….

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

1. ……………………………….
2. ……………………………….

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

43

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…./20…
ΗΜΕΡΑ:………………………
ΩΡΕΣ:………………………….

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
14:00-22:00 ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ:

1. ……………………………….

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

2. ……………………………….

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. ……………………………….

Υπογραφή:……………...……..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ
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Αριθμός Προσφυγής

/20

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ
Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

Διεύθυνση :
________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ :
_____________________

e-mail : ______________________

(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία :
_________________________________________________________
Διεύθυνση :
_________________________________________________________
Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ :
___________________
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e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_________________________________________
Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_________________________________________
Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

________________________________________
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η
προσφυγή

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
(13) ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.
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__________________________________

________________________

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _______________________________________
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________

Σφραγίδα
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)
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