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Αντικείµενο της σύµβασης:
Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και των Αντλιοστασίων
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
Είδος της σύµβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων:
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: 16
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
Περιοχή Αγγελοχωρίου (2χλµ επαρχιακής οδού Αγγελοχωρίου - Μηχανιώνας) ∆ήµος
Θερµαϊκού, Νοµός Θεσσαλονίκης. Κωδικός NUTS: GR122
Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης:
Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης
(κωδ. NUTS GR122), αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως αποδοτική λειτουργία, συντήρηση,
υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, του χώρου
υποδοχής βοθρολυµάτων, του Αγωγού ∆ιάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων, των 14
αντλιοστασίων καθώς και των πρόσθετων εργασιών, επισκευών και βελτιώσεων, για 60
ηµερολογιακούς µήνες. Επίσης, η παραλαβή-τµηµατική φόρτωση, µεταφορά και
αξιοποίηση και τελική διάθεση της αφυδατωµένης ιλύος που παράγεται καθηµερινά και
αποτίθεται προσωρινά, εντός του χώρου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
ΑΙΝΕΙΑ, µε δική του ευθύνη, καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) :
Κύριο αντικείµενο 90481000
Πρόσθετο αντικείµενο: 90513700, 90513800, 90513900
Πληροφορίες για τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA) :
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government
Procurement Agreement – GPA)
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές:
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης :
Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων, των
ανανεώσεων και των δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
Η παροχή υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης ή την ηµεροµηνία που
ορίζεται στη σύµβαση ως ηµεροµηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών και ορίζεται στους
εξήντα (60) ηµερολογιακούς µήνες.
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ : 7.200.000,00 Νόµισµα : EUR
∆ιάρκεια της σύµβασης: 60 µήνες
Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα αυτό.
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Τα αντίστοιχά έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση-το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προβλεπόµενου στη διακήρυξη συνολικού
προϋπολογισµού, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
4 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακούς µήνες.
5. Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ αρχή:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης και τον εκδότη.
β) Την επωνυµία και τη διεύθυνση της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την οποία απευθύνεται
γ) Τον αριθµό της εγγύησης και το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
δ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ε) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
στ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης
ζ) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διζήσεως.
η) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Τµήµατος Προµηθειών και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
6. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε
µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
β) Ο αριθµός της διακήρυξης (23/2015)
γ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (144.000,00 €).
δ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της.
ε) Τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών υπέρ του οποίου εκδίδεται.
7. Η επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής που αφορά τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο
έγινε η κατακύρωση, γίνεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται σε 10 ηµέρες
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
8. Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι
καλύπτει την υποχρέωση όλων των µελών της ένωσης.
9. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη
παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει κατά
την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Επίσης ισχύουν τα σηµεία 1, 2, 5, 6, 8 του άρθρου 4 της παρούσας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5 του
άρθρου 4 και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η εν
λόγω εγγύηση θα περιλαµβάνει τον όρο ότι ισχύει µέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και µέχρι την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ
(άρθρο 45). Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ως ισχυρή εγγύηση καλής εκτέλεσης αορίστου
χρόνου.
Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές
διατάξεις που τις διέπουν:
Η παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα
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µε το άρθρο 21 της διακήρυξης. Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε Ευρώ. ∆εν
προβλέπεται αναθεώρηση τιµών καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας
σύµβασης.
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα
ανατεθεί η σύµβαση:
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις ( ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες)
εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της
Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.)ή στα κράτη –µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή
διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ.
(GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει
υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., εφόσον έχουν εκτελέσει έργα ή
υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες.
Κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σε οποιοδήποτε συνδυασµό µεταξύ
τους, προαιρετικής ή υποχρεωτικής µορφής.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Ι. Τυπικά ∆ικαιολογητικά
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού) :
1. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σχετική δήλωση ενώπιον
συµβολαιογράφου ότι δεν υπάρχει επαγγελµατικό µητρώο στη χώρα για επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες καλυπτόµενες από την οδηγία 2004/17 & 18.
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει
να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.
2. Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
από το οποίο να εµφαίνεται ότι δεν βρίσκεται σε, ούτε έχει κινηθεί εναντίον της, διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών,
πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ.
Πτωχευτικού Κώδικα), αναγκαστική εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική
νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασής της. Τα δικαιολογητικά αυτά µπορούν να
αντικαθίστανται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόµενου (ή του µέλους στο οποίο το
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης/Σύµπραξης/Κοινοπραξίας), όταν αυτός
προέρχεται από κράτος το οποίο δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή αν το εκδιδόµενο
δεν καλύπτει όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται
η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα σχετικά δικαιολογητικά
µπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει καταρχήν να
αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα.
Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, τότε ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία.
Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από ατοµικές
επιχειρήσεις.
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Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπ. Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη
εταιρία και το Πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων
(ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ). Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται
από ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται
από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της
επιχείρησης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, που αφορά τους διαχειριστές
σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ) και εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (ΕΠΕ), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης
εταιρείας (ΑΕ), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων
που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη
βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδικήµατα που προκαλούν
αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου
να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζοµένου.
Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του
ποινικού µητρώου.
Αδικήµατα που έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση
είναι τα παρακάτω:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1
της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, Ενώ για τα κάτωθι µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του
επαγγέλµατος του εργολήπτη: ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ)
εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι)
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
4. Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα
ελληνική νοµοθεσία, για την επιχείρηση και για όλες τις κοινοπραξίες στις οποίες
συµµετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα.
5. Αποδεικτικά ενηµερότητας, πρόσφατα εκδιδόµενα, για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο
(παρ.8 αρ.1, παρ.7 αρ.2, αρ.6 της απ.2048300/6844-11/0016 του Υπ. Οικονοµικών), αν η
επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις κοινοπραξίες
στις οποίες συµµετέχει. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα,
βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού
καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αρµόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής της .
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε
για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή, η οποία της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στο
διαγωνισµό
7. Για ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις
επαγγελµατικές ενώσεις, τα αποδεικτικά ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα της καταβολής
όλων των εισφορών που βαρύνουν την επιχείρηση προκειµένου περί µη ατοµικής
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επιχείρησης και αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού (προς το ΤΕΕ ή
την ΠΕΣΕ∆Ε, καθώς και την επαγγελµατική οργάνωση στην οποία υπάγεται) ή υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο διαγωνιζόµενος
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Ειδικά για την ασφαλιστική
ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.3518/06 (Α’ 272).
8. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την ΕΕ και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν προσκοµίζονται σε
περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων.
9. Απόφαση του αρµοδίου κατά το καταστατικό οργάνου της επιχείρησης (σε περίπτωση
µη ατοµικής επιχείρησης) το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και ορίζει
τον εκπρόσωπό της, αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό, για την επίδοση της
προσφοράς ή συµβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση διορισµού πληρεξουσίου. ∆εν
γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες.
Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. Η
ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκπροσώπησης, κατά τον
επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύµβασης.
Εφόσον η επιχείρηση δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας την
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση
τεκµαίρεται.
Σε περίπτωση επιχείρησης όταν προσκοµίζεται Ενηµερότητα Πτυχίου, από την οποία
προκύπτει η νοµιµοποίηση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά, δεν
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, εκτός αν είναι απαραίτητη για τη νοµιµοποίηση της
υπογραφής προσώπου που δεν προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου (λόγω αλλαγής
στα πρόσωπα που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την επιχείρηση).
10. Για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε σε
κοινοπραξία, απαιτούνται επί ποινή απαραδέκτου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-96) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/05
(ΦΕΚ279/Α’/10-11-2005), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω
διατάξεις.
Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε
ελληνικές ανώνυµες
εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05, υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
11. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται γενικά κάθε δαπάνη
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης έστω και αν αυτή δεν κατονοµάζεται ρητώς στις
Τιµές Προσφοράς άρθρου 11 της παρούσης συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως
κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, τελών, εισαγωγικών δασµών,
αποζηµιώσεων, δώρων, δαπανών για τη χρησιµοποίηση προσωπικού σε όλες τις νόµιµες
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βάρδιες, των γενικών εξόδων κλπ. καθώς και όλων των δαπανών που αναφέρονται στα
συµβατικά τεύχη ότι βαρύνουν τον παρέχοντα υπηρεσίες, εκτός από το ΦΠΑ.
12. Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει µε την προσφορά του σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση,
όπου αναφέρει ότι δεσµεύεται να απασχολήσει στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών κατ’
ελάχιστο το προτεινόµενο προσωπικό του άρθρου 31 µε προσόντα κατ’ ελάχιστο αυτά
που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
13. Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας θα υποβληθούν:
α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε µέλος του σχήµατος ανάλογα µε την
περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο).
β. Κοινή ∆ήλωση µεταξύ των µελών του σχήµατος µε το οποίο:
• ∆ηλώνεται η υποβολή κοινής προσφοράς.
• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης /Σύµπραξης/Κοινοπραξίας και των µελών της
για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης
/Σύµπραξης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
γ. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης ή της Σύµπραξης ή της
Κοινοπραξίας από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους
στην Ένωση/Σύµπραξη/Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό.
δ. Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου για την κατάθεση της προσφοράς,
συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του κοινού εκπροσώπου.
ε. Υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της Ένωσης ή της Σύµπραξης ή της Κοινοπραξίας από
την οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαµβάνει από κοινού την ευθύνη για κάθε τι
σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης, έναντι του Εργοδότη.
στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ορισθέντος αντικλήτου για την αποδοχή του διορισµού του.
ζ. ∆ήλωση των νοµίµων εκπροσώπων κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης
της παροχής της υπηρεσίας θα συστήσουν κοινοπραξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας και θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο έναντι της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., µε
συµβολαιογραφική πράξη.
14. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της
παρούσας.
15. Οι Ελληνικές και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε επίσηµους
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του Π∆ 59
/2000, απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους ή η Ενηµερότητα Πτυχίου τους, τα οποία
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών, επί
ποινή αποκλεισµού.
Σηµείωση: Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που
αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού
και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης.
Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του
διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος
προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύϊ για τα στελέχη αυτά.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Η χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύεται µε την
κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισµού:
1. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών καθώς και του κύκλου
εργασιών που αφορά ειδικότερα το αντικείµενο της διακήρυξης κατά τις τρεις
προηγούµενες, του έτους του διαγωνισµού, οικονοµικές χρήσεις.
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2. Για την Οικονοµική – Χρηµατοδοτική Ικανότητα απαιτείται βεβαίωση τράπεζας για την
δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων,
ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 10% του
προϋπολογισµού της µελέτης.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να
αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες
τις επιχειρήσεις.
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα είναι νοµίµως επικυρωµένα και τυχόν ξενόγλωσσα,
νοµίµως µεταφρασµένα. Τεχνικά κείµενα, εγχειρίδια κλπ µπορεί να είναι και στα Αγγλικά.
Σε περίπτωση συµµετοχής Κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην Κοινοπραξία
εκείνα που αφορούν την κάθε επιχείρηση.
Η Κοινοπραξία στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό επί ποινή αποκλεισµού, καλείται να υποβάλλει και τα
κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποτελούν, µαζί µε τα παραπάνω, τα τυπικά
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η εµπειρία στο ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο σηµείο Α του παρόντος άρθρου.
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων και
υπηρεσιών, παρόµοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες (σύµφωνα µε
το σηµείο Α του άρθρου 3), που έχει προσφέρει την τελευταία δεκαετία πριν από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενη από τα πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων έργων και
υπηρεσιών. Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαµβάνουν:
- Ονοµασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
- Ποσοστό και είδος συµµετοχής κάθε επιχείρησης στη σύµβαση Λειτουργίας και
Συντήρησης
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης
- Ηµεροµηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών
- Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ
- Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων µε σαφή αναφορά στη
δυναµικότητα σχεδιασµού και στη δυναµικότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων
- Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόµενος
- Προσωπικό που διέθεσε ο διαγωνιζόµενος κατά την εκτέλεση της σύµβασης
Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρµόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών
και θα συνοδεύονται σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξωτερικό από επικυρωµένες
επίσηµες µεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Θα πιστοποιείται η εµπρόθεσµη και
έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα :
α. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή.
β. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν
πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσµεύεται να διαθέσει η
προσφέρουσα εταιρεία ή κοινοπραξία, να απασχολήσει στη συγκεκριµένη παροχή
υπηρεσιών κατ’ ελάχιστο το προτεινόµενο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστο θα εµφανίζεται, το
απαιτούµενο προσωπικό του Άρθρου 31 της παρούσης, κατά αριθµό σε όλες τις
ειδικότητες, το επίπεδο σπουδών και µε την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία).
3. Αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριµένα:
Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε αντίστοιχα έργα κατά ΙSΟ 9001 ή ισοδύναµο,
επί ποινή αποκλεισµού
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Β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχα έργα κατά ΙSΟ 14001 ή
ισοδύναµο, επί ποινή αποκλεισµού
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η διαχείριση της καθηµερινά παραγόµενης ιλύος εκ µέρους τους
θα υλοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε αποκλειστική τους ευθύνη, καθ’
όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Συµπληρωµατικά, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
Ι) η παραλαβή από τους χώρους προσωρινής απόθεσης αφυδατωµένης ιλύος στην ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ των καθηµερινά παραγόµενων ποσοτήτων ιλύος, θα πραγµατοποιείται µετά από
συλλογή: α) σε κατάλληλους κάδους- container και φόρτωση σε αδειοδοτηµένα καδοφόρα
οχήµατα τύπου hook lift, τα οποία θα διαθέσει για την συγκεκριµένη εργασία και µε τελικό
προορισµό τις εγκαταστάσεις-χώρους αξιοποίησής της ή β) σε κατάλληλα αδειοδοτηµένα
φορτηγά, που θα παραµένουν έως την πλήρωση τους µε την παραγόµενη αφυδατωµένη
ιλυ (κάτω από την µεταφορική ταινία της µονάδας)
ΙΙ) η αξιοποίηση όλων των ποσοτήτων αφυδατωµένης ιλύος, θα πραγµατοποιείται σε
νόµιµα αδειοδοτηµένες προς τούτο εγκαταστάσεις-χώρους, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και µε αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου Π.Υ.
ΙΙΙ) ο υποψήφιος Π.Υ αναλαµβάνει κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν ρύπανση ή
υποβάθµιση περιβάλλοντος κατά τις εργασίες, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής
διάθεσης για όλο το χρονικό διάστηµα και όπως ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία
Πληροφορίες για παραχωρούµενες κατ’ αποκλειστικότητα συµβάσεις:
Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόµενα εργαστήρια. Η εκτέλεση της
σύµβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµένων θέσεων
απασχόλησης
Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά
προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της.
∆ιαδικασία
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Κριτήριο ανάθεσης: Χαµηλότερη τιµή
∆ιοικητικές πληροφορίες:
Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: 23/2015
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων:
Ηµεροµηνία: 2/10/2015 Ώρα: 14:30
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής:
Ηµεροµηνία: 8/10/2015 Ώρα: 10:00
Γλώσσα στην οποία µπορούν να συνταχθούν οι αιτήσεις συµµετοχής:
Ελληνική. EL
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
∆ιάρκεια σε µήνες : 13 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών)
Όροι για το άνοιγµα των προσφορών:
Ηµεροµηνία : 8/10/2015 (ηη/µµ/εεεε) Ώρα: 10:00
(κατά περίπτωση)Τόπος : Τσιµισκή 98, 4ος όροφος Θεσσαλονίκη
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών:
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων ή οι εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτό. Η
µη παρουσία ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων από τα στάδια του διαγωνισµού δεν
αποτελεί λόγο αναστολής του.
∆ιαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310966963 Φαξ: +30 2310212439
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: (URL) www.eyath.gr
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Υποβολή προσφυγών:
1. Κατά της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισµού δεν προβλέπεται η άσκηση ένστασης
παρά µόνο προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 και εντός της
προθεσµίας που αυτός τάσσει.
2. Οι ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως
στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127,
6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-212439) εντός της προθεσµίας που ορίζεται
στο άρθρο 26 της παρούσας.
3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση
όργανο.
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε κοινοποίηση µε
τηλεοµοιοτυπία.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ Νοµική Υπηρεσία
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127 Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54635 , Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310212820 Φαξ: +30 2310212820
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mtrakosa@eyath.gr
Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 14/8/2015
Παράρτηµα Α
∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ' όπου µπορούν να παρασχεθούν τεχνικές
προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλουτάρχου 8
Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός: 54623 Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2310966882
Υπόψη: Αδαµόπουλος Αλέξανδρος
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aadam@eyath.gr Φαξ: +30 2310284551
Θεσσαλονίκη 17/8/2015

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ
α.α.

Πηνελόπη Ράλλη
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