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Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://
simap.europa.eu

Προκήρυξη σύμβασης –
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

(Οδηγία 2004/17/ΕΚ)

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Επίσημη επωνυμία:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: Εγνατίας 127

Πόλη:  Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός:  546 35 Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής:  Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών

Τηλέφωνο: +30 2310966968

Υπόψη:  Ελένη Παχατουρίδου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  epahatouridou@eyath.gr Φαξ:  +30 2310283117

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα:  (URL) http://www.eyath.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  (URL) _____

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες:  (URL) _____

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:  (URL) _____

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

 Άλλη  ( συμπληρώστε το παράρτημα A.I )

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
(συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών)

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

 Άλλη  ( συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ )

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

 Άλλη  ( συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ )

I.2) Κύρια δραστηριότητα

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και
θερμότητας

Ηλεκτρισμός

Αναζήτηση και άντληση αερίου και πετρελαίου

Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων
στερεών καυσίμων

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες

Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες

Άλλη: Αποχέτευση

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ύδρευση

I.3) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης:

 ναι   όχι
περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α
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Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή:

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων:
Έργα Προμήθειες Υπηρεσίες

Εκτέλεση
Μελέτη και εκτέλεση
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε

μέσα, έργου που ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες
αρχές απαιτήσεις

Αγορά
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ενοικίαση
Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών

Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ:  1

Δείτε παράρτημα Γ1 για τις
κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: 
Περιοχή αρμοδιότητας ΕΥΑΘ ΑΕ

Κωδικός NUTS:  EL522

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
(ΔΣΑ): 

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:   (κατά περίπτωση)
 Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς  Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Αριθμός :  _____
ή
(κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός :  _____   συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη :  _____   ή   σε μήνες :  _____

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου  (κατά περίπτωση,
μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ :  _____    Νόμισμα : 
ή
Εύρος: μεταξύ  :  _____ :  και :  _____ :     Νόμισμα : 

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν : (εάν είναι γνωστό)

_____

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών, αφορά στον καθαρισμό των χωριστικών και παντορροϊκών δικτύων
αποχέτευσης (αγωγών και φρεατίων), στην απόφραξη σε όσα σημεία εντοπιστούν προβλήματα και στη
αποκατάσταση βλαβών του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οποίες απαιτούν άμεση επέμβαση, ώστε
να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του δικτύου και η αποτροπή άμεσων κινδύνων. Επίσης, περιλαμβάνεται η
βιντεοσκόπηση των δικτύων σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και η μεταφορά προϊόντων καθαρισμού
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ή προϊόντων μονάδων επεξεργασίας της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε όλη την περιοχή
επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ.

II.1.6)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 90400000  

II.1.7)  Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA) :   ναι   όχι

II.1.8) Τμήματα:    (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα χρησιμοποιήστε το παράρτημα Β τόσες φορές όσα και
τα τμήματα)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:    ναι   όχι
(εάν ναι)   Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για

ένα τμήμα
 

ένα ή περισσότερα τμήματα
 

όλα τα τμήματα

II.1.9)  Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές :
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :   ναι   όχι

II.2)  Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :

II.2.1)  Συνολική ποσότητα ή έκταση :   (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια απορρόφησης του προϋπολογισμού είναι 24 μήνες

(κατά περίπτωση, μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ :  950000.00    Νόμισμα :  EUR
ή
Εύρος: μεταξύ  :  _____ :  και :  _____ :     Νόμισμα : 

II.2.2)  Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης :   (κατά περίπτωση)
Δικαιώματα προαίρεσης :   ναι   όχι
(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
_____

(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
σε μήνες : _____   ή   σε ημέρες :   _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)  Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις :   (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί :   ναι   όχι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων : (εάν είναι γνωστό)  _____ή Εύρος: μεταξύ  :  _____  και :  _____
(εάν είναι γνωστό)  Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις :
σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3)  Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης :
Διάρκεια σε μήνες :  24   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
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Έναρξη:  ______  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  ______  (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  (κατά περίπτωση)
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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
- ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου..
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης
(αριθμός διακήρυξης και τίτλος) και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής 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 και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% του συνολικού
προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000€). Στην
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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της (ή στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι διαιρετές
και η παράδοση γίνεται τμηματικά) αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν:
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση:  (κατά περίπτωση)
Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι:  (κατά περίπτωση)
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους :   ναι   όχι
(εάν ναι) Περιγραφή των ειδικών όρων:
_____

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
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III.2.1) 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:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, υποχρεωτικής έκδοσης εντός του
τελευταίου τριμήνου που προηγείται του διαγωνισμού:
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β
της παραγράφου 2.2.3.4.
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ., τάξης 2ης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών
Έργων.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίσουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.5
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίσουν:
1. Κατάλογο παρόμοιων συμβάσεων της τελευταίας πενταετίας (01.01.2013-31.12.2017), με βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης εκ μέρους αναθετουσών αρχών ή ιδιωτών, που να τεκμαίρει την εκτέλεση εργασιών με
αντικείμενο τον καθαρισμό αντλιοστασίων ή δικτύων αποχέτευσης, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ348/1976 (ΦΕΚ
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Α’ 126 - Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης) ή σε αντίστοιχο κανονισμό
αποχέτευσης (δηλαδή εξαιρουμένων των εξωτερικών διακλαδώσεων και των εσωτερικών εγκαταστάσεων
αποχέτευσης), συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ τουλάχιστον
2. Τίτλους κυριότητας ή μισθωτήρια συμβόλαια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, άδειες κυκλοφορίας,
αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, αποδεικτικά πληρωμής τελών και λοιπά τεχνικά στοιχεία για τα βυτιοφόρα-
αποφρακτικά (πέντε οχήματα κατ’ ελάχιστο), όπως αυτά περιγράφονται στην ’’Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα’’
3. Τίτλους κυριότητας των μηχανημάτων-εξοπλισμού, πλην των βυτιοφόρων-αποφρακτικών, ή μισθωτήριο
συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα αγοράσει ή θα μισθώσει ανάλογα οχήματα και θα
μπορεί να τα διαθέτει ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μαζί με τους χειριστές τους άμεσα
μόλις του ζητηθεί
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα διαθέτει και θα χειρίζεται τα μπαλόνια έμφραξης αγωγών σε
κάθε απαίτηση σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
5. Ο οριζόμενος ως Τεχνικός Ασφαλείας υποβάλλει στην ΕΥΑΘ υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του
και των ευθυνών του ως Τεχνικού Ασφαλείας.
6. Κατάσταση προσωπικού του προσφέροντος θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή ιδιωτικά
συμφωνητικά μεταξύ προσφέροντος και προσωπικού κατ’ ελάχιστο για το προσωπικό που θα απασχοληθεί
κατά την εκτέλεση της σύμβασης στα βυτιοφόρα και αποφρακτικά (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των
αντίστοιχων αδειών χειριστή Μ.Ε. για όσους απαιτείται), για τον Διευθύνοντα και για το εργατικό δυναμικό όπως
αυτό προβλέπεται στην ’’Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’’
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίσουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.7.
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 ΔΣ σε σώμα, σε
περίπτωση ΑΕ 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του
ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν :
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο
Μ.Ε.ΕΠ., βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία
αποτελεί τεκμήριο των ζητούμενων πληροφοριών
(β) για τις μη εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
στο Μ.Ε.ΕΠ:
i. Δήλωση 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.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, τότε η παραπάνω υπεύθυνη
δήλωση θα αφορά για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες
ως άνω τρεις διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο από
ή ίσο με ποσοστό 50% επί του προϋπολογισμού της
δημοπρατούμενης σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται
για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ελέγχονται όμως
για τους συμμετέχοντες σε κοινοπραξία αθροιστικά,
επιτρέπεται δηλαδή η μερική κάλυψη των απαιτήσεων
οικονομικής επάρκειας από τα μέλη της, αρκεί όμως
συνολικά να καλύπτονται στο σύνολο τους.
ii. 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 παροχής των
υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ).
Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη
δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο
πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης/σύμπραξης/
Κοινοπραξίας στο διαγωνισμό, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση
που συμμετέχει εκείνα που αφορούν την κάθε
επιχείρηση. Η ένωση/σύμπραξη/Κοινοπραξία στο
σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Οσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν:
1. Να έχουν εκτελέσει τα τελευταία πέντε (5) έτη
(01.01.2013-31.12.2017) συμβάσεις με αντικείμενο
τον καθαρισμό αντλιοστασίων ή δικτύων αποχέτευσης,
όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ348/1976 (ΦΕΚ Α’ 126
- Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων της
περιοχής Θεσσαλονίκης), δηλαδή εξαιρουμένων
των εξωτερικών διακλαδώσεων και των εσωτερικών
εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή σε αντίστοιχο
κανονισμό αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού
οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ
2. Να διαθέτουν τέσσερα βυτιοφόρα και ένα μικρό
αποφρακτικό όχημα εκ των οποίων:
Τρία (3) τουλάχιστον απορροφητικά-αποφρακτικά
βυτιοφόρα οχήματα
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το κάθε μικτό βυτιοφόρο
που θα πρέπει να πληρούνται, είναι οι ακόλουθες:
- Ισχύς των δύο οχήματων, τουλάχιστον 300PS τα
οποία θα διαθέτουν:
- Θάλαμο ακαθάρτων, κατάλληλος για λειτουργία σε
πίεση 1 bar και σε κενό 95%, με όγκο τουλάχιστον
13m3
- Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα
τουλάχιστον 1000m3/h σε 0.5bar
- Η αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον με παροχή 300
lt/min
- Ισχύς του τρίτου οχήματος, τουλάχιστον 270PS
- Θάλαμο ακαθάρτων, κατάλληλος για λειτουργία σε
πίεση 1 bar και σε κενό 95%, με όγκο τουλάχιστον 8m3
και θα είναι κατάλληλο για εργασίες σε στενές οδούς
(διαξονικό όχημα)
- Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα
τουλάχιστον 1000m3/h σε 0.7bar
- Η αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 140 bar με
παροχή 300 lt/min
- Τα οχήματα θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον
απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό, όπως ελαστικό
σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 100m και
εσωτερικής διαμέτρου 1,0’’ και ελαστικό σωλήνα
υψηλής πίεσης τουλάχιστον 50m και εσωτερικής
διαμέτρου 0,5’’. Επίσης, εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα
αναρρόφησης διατομής 4’’ και μήκους τουλάχιστον
15m καθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά μπέκ
διαφόρων διαμέτρων για αποφράξεις και καθαρισμό
αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης κλπ. για
διάφορα υλικά (λίπη, πέτρες, χαλίκια, αποκόλληση
σκυροδεμάτων κτλ).
Ένα(1) τουλάχιστον απορροφητικό βυτιοφόρο όχημα
για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής (σχαρών)
με δυνατότητα στοιχειώδους απόφραξης βραχιόνων
φρεατίων υδροσυλλογής
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα απορροφητικά
βυτιοφόρα οχήματα που θα πρέπει να πληρούνται, είναι
οι ακόλουθες:
- Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα
τουλάχιστον 2000m3/h σε 0.5bar.
- Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 12m3
- Εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης διατομής
έως 4’’ και μήκους τουλάχιστον 15m.
- Ικανότητα άντλησης λυμάτων, άμμου, λάσπης, φερτών
σε βάθος 9,0μ από την επιφάνεια του εδάφους.
- Κατάλληλη αντλία για την απόφραξη βραχιόνων
φρεατίων υδροσυλλογής και εύκαμπτο ελαστικό
σωλήνα επαρκούς ισχύος μήκους τουλάχιστον 20m και
εσωτερικής διαμέτρου 0,5’’.
- Τα οχήματα θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον
απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό για τον
καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής και για την
άντληση λυμάτων, άμμου, λάσπης, φερτών κτλ
Ένα (1) τουλάχιστον αποφρακτικό όχημα
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το αποφρακτικό που θα
πρέπει να πληρούνται, είναι οι ακόλουθες:
- Όχημα κατάλληλο για εργασίες σε στενές οδούς όπου
δεν εισέρχονται τα υπόλοιπα βυτία
- Αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 140bar και
παροχής τουλάχιστον 75lt/min
- Τα οχήματα θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον
απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό, όπως ελαστικό
σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 60m και
εσωτερικής διαμέτρου 1,0’’ και 40m και εσωτερικής
διαμέτρου 0,5’’ καθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά
μπέκ διαφόρων διαμέτρων για αποφράξεις αγωγών
για διάφορα υλικά (λίπη, πέτρες, χαλίκια, αποκόλληση
σκυροδεμάτων κτλ).
3. Να διαθέτει κάμερα κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης (CCTV), με χρήση έγχρωμης Πανοραμικής
(pan-and-tilt) κάμερας σε αυτοκινούμενο όχημα (και όχι
με χειροκίνητη κάμερα τύπου ώθησης). με δυνατότητα
κάλυψης μήκους τουλάχιστον 200m
4. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον γερανοφόρο όχημα
με τη δυνατότητα μεταφοράς υλικών ωφέλιμου φορτίου
τουλάχιστον 5tn, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον
3tn και ύψους ανύψωσης τουλάχιστον 10μ, που θα
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαρισμών και εξοπλισμών
5. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον μηχανικό εκσκαφέα ¾
κυβικών υαρδών
6. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον ερπυστριοφόρο ή
ελαστικό εκσκαφέα
7. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον φορτωτή ¾ κυβικών
υαρδών
8. Αεροσυμπιεστή 120κ.π. ανά λεπτό με δύο
αερόσφυρες των 24kgr.
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9. Να διαθέτουν τουλάχιστο δύο ανατρεπόμενα για τη
μεταφορά όλων των μεγάλων διαστάσεων στερεών
υλικών και της άμμου/αμμοχάλικου καθώς και τη
μεταφορά εξαρτημάτων. Τα εν λόγω φορτηγά θα
είναι ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 6tn το ένα και
τουλάχιστο 17tn το δεύτερο.
10. Δύο τουλάχιστον εκσκαφείς-φορτωτές τύπου J.C.B.
11. Δύο τουλάχιστον φορτωτές τύπου ’’case’’ ή ’’bobcat’’
12. Να διαθέτει μπαλόνια έμφραξης αγωγών για
κυκλικούς αγωγούς Φ250 έως Φ1400 και για ωοειδής
αγωγούς Ω90/135 και Ω100/150 (Ω100/150 =ύψος
αγωγού 1,5μ, πλάτος αγωγού 1,0μ) με όλα τα
παρελκόμενά τους για την ασφαλή εγκατάστασή τους.
13. Να διαθέτει εργοταξιακά αντλητικά συγκροτήματα
ισχύος 1 έως 2HP, 2 έως 5HP, 5 έως 10HP και 10 έως
20HP
14. Να διαθέτει εργαλεία και μηχανήματα που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών
καθώς και επιπλέον εργαλεία, ατομικά και ομαδικά
μέτρα προστασίας και μηχανήματα που τυχόν
απαιτηθούν για τις εν λόγω εργασίες επισκευών και
συντήρησης, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά (όπως
μηχανήματα εξαερισμού, μάσκες αερίων, στολές,
αντλίες, ασφαλτοκόπτη κλπ.)
15. Να διαθέτουν την ακόλουθη ελάχιστη στελέχωση σε
προσωπικό:
α. Έναν (1) Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας πολιτικού
μηχανικού ή μηχανολόγου
β. Οδηγούς/χειριστές για τα μηχανήματα όπως
περιγράφονται ανωτέρω
γ. Εργάτες όπως περιγράφονται ανωτέρω
Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να δύναται να
επικοινωνεί γραπτά και προφορικά στην ελληνική
γλώσσα.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις:  (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών:

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία :   ναι   όχι
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις :
_____

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης :   ναι   όχι
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Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας:

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός
Κλειστός
Με διαπραγμάτευση Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο

πλαίσιο ορισμένων ειδών διαδικασίας με διαπραγμάτευση) :   ναι   όχι
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τμήμα VI.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες)

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης   (σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α))

 Χαμηλότερη τιμή

ή

 Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με

  τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω  (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόμενα
από τη στάθμισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή
τους για εμφανείς λόγους)

  τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού   ναι   όχι

(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:

_____

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:  (κατά περίπτωση)
22/2018

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση:
 ναι   όχι

(εάν ναι)

Περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ:  _____  της:  ______  (ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις(κατά περίπτωση)
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IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων:
Ημερομηνία:  19/06/2018  Ώρα:  14:30

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου    ναι   όχι
(εάν ναι, μόνο ποσά)  Τιμή:  _____   Τιμή:  _____ 
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
_____

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  (εάν είναι γνωστό, σε
κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία:  25/06/2018  (ηη/μμ/εεεε)   Ώρα: 23:59

IV.3.5) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
 Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
 Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:

EL
Άλλη:
_____

IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
έως:  :  ______  
ή
Διάρκεια σε μήνες :  12    ή σε ημέρες :  _____ (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία : 02/07/2018        (ηη/μμ/εεεε)    Ώρα:  09:00
(κατά περίπτωση)Τόπος :  Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, γραφείο διαγωνισμών
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) :
 ναι   όχι
(εάν ναι)Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών :
Νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ή οι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις:   (κατά περίπτωση)
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση :    ναι   όχι
(εάν ναι)  εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
_____

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  
 ναι   όχι
(εάν ναι)  εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
_____

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:   (κατά περίπτωση)
_____

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής: 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία:  ΕΥΑΘ ΑΕ & ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης  (κατά περίπτωση)

Επίσημη επωνυμία:  _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Τηλέφωνο: _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:   (συμπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3)
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέαη 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 ή
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικάμέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικώνΓια το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ( άρθρο 363 του ν. 4412/2016, άρθρο 19 παρ. 1.1 και
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.).
Το ύψος του παραβόλου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.) και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
Επίσημη επωνυμία:  ΕΥΑΘ ΑΕ - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127

Πόλη:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. κωδικός:  54635 Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2310212820
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  nomiki@eyath.gr Φαξ:  +30 2310212820

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 
23/05/2018  (ηη/μμ/εεεε) - ID:2018-076203
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Παράρτημα Α
Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Επίσημη επωνυμία:  _____ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: _____

Υπόψη:  _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και
συμπληρωματικά έγγραφα
Επίσημη επωνυμία:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: Τσιμισκή 98

Πόλη:  Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδικός:  54622 Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: +30 2310966961

Υπόψη:  Χρήστος Τραγανός

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  traganos@eyath.gr Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

III) Διευθύνσεις και σημεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής
Επίσημη επωνυμία:  _____ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: _____

Υπόψη:  _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

IV) Διεύθυνση του άλλου αναθέτοντος φορέα για λογαριασμό του οποίου προβαίνει στην αγορά ο
αναθέτων φορέας
Επίσημη επωνυμία _____ Εθνικό αναγνωριστικό ( εάν είναι

γνωστό ): _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη _____ Ταχ. κωδικός _____

Χώρα _____

-------------------- (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο) --------------------
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα   _____

Τμήμα αριθ : _____      Ονομασία : _____

1) Σύντομη περιγραφή:
_____

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
Κύριο λεξιλόγιο:

3) Ποσότητα ή έκταση:
_____

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  _____ Νόμισμα: 

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  ______  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  ______  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Γ2 – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

 

Αριθμός
κατηγορίας [1]

Αντικείμενο

1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

3 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

4 Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b)Τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών
δοκιμών και αναλύσεων

13 Διαφημιστικές υπηρεσίες

14 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15 Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

Αριθμός
κατηγορίας [7]

Αντικείμενο

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21 Νομικές υπηρεσίες

22 Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων
οχημάτων

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες  [9]

27 Λοιπές υπηρεσίες

  

  
1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται
επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών
μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, οι
συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς
ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.
5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση
ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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