
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΒΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2022-2023» 
 

 
220.800,00 €  (πλέον ΦΠΑ) 

 

 
 

ΘΕΣΗ:  ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ,  ΑΓΙΟΙ  ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
Τ.Κ.:  32200 - ΘΗΒΑ ΤΗΛ.: 2262025947             
FAX: 2262028464 - E-MAIL: info@deyathivas.gr. 
Α.Φ.Μ.: 090075565 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ 

 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ  
(Κ.Α. : 61.98.0001 & 54.00.2924) 

 

 

Θήβα 16-06-2022 
Αρ. Πρωτ.  1580 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2022-2023 
εκτιμώμενης αξίας  220.800,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις  

Επίσημη Επωνυμία:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 
                             (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

Αριθμός ταυτοποίησης:    4040801 

Ταχ. Διεύθυνση:   Θέση  ¨Χοροβοϊβόδα¨,  Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα 

Πόλη:   Θήβα Κωδικός NUTS:  EL641 - Βοιωτία Τ.Κ.:  32200 Χώρα:   Ελλάδα 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.κ. Σωτηρία Ίσσαρη, Δημήτριος Μπότης Τηλέφωνο:22620-28258, 22620-2682 & 22620-22147 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyathivas.gr Φαξ:   2262028464 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: ιστοσελίδα ΔΕΥΑΘ :  www.deyathivas.gr 

I.2) Επικοινωνία 
o Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΥΑ Θήβας www.deyathivas.gr 

o Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

o Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

I.3) Κύρια δραστηριότητα : Ύδρευση – Αποχέτευση 
 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
II.1.1) Τίτλος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2022-2023 

II.1.2) Κωδικός κοινού λεξιλογίου CPV: 90481000-2: (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) 
II.1.3) Είδος σύμβασης: Γενική Υπηρεσία 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: H παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας που βρίσκεται εντός ιδιόκτητης έκτασης 55 στρεμμάτων στη θέση Χοροβοϊβόδα, στη Θήβα. 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία με Φ.Π.Α. 273.792,00 € συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

II.2) Περιγραφή 
II.2.1) Τίτλος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2022-2023 
II.2.2)  Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία - Δήμος: Θηβαίων 

II.2.3) Περιγραφή της σύμβασης: Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης αφορά: α) Τη λειτουργία 
της Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη κατασκευής της έτσι ώστε να τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί 
όροι λειτουργίας της (βλ. ΑΔΑ: Ψ9ΑΖΟΡ10-Φ2Ζ & ΑΔΑ: ΩΧΟ4ΟΡ10-3ΑΔ), β) Τη συνήθη συντήρηση της εγκατάστασης και τον 
καθαρισμό των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας έτσι ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία. 

II.2.4) Κριτήρια ανάθεσης: Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

II.2.5) Εκτιμώμενη αξία: Η αξία ανέρχεται σε 165.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 39.744,00 € και με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 
55.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13.248,00 €, συνολική αξία 220.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 52.992,00 €. 

II.2.6) Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια: δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης 
για έξι (6) επιπλέον μήνες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus/
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II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) επιπλέον μήνες. 

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση. 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες. 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα στην παράγραφο 2.2.4 της διακήρυξης. 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν γενικό κύκλο εργασιών των 
τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019-2020-2021) στον τομέα λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης ή 
αποχέτευσης 135.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.). Αναλυτικότερα στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης. 
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: A) Κατά την διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας, να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 
ή λυμάτων σε Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, B) Να διαθέτουν προσωπικό με τα επαγγελματικά προσόντα και ταυτόχρονα την κατάλληλη εμπειρία 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.6. της διακήρυξης. 
III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής:    
Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 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 (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 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. 
Αναλυτικότερα στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. 
Β. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ. 2.2.3. της διακήρυξης. 
Γ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία): Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Δ. Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Ε. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
III.1.5) Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (3.312,00) ευρώ. 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, β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
III.1.6) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:  
α) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΘ. Η δαπάνη για 
την σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις με Κ.Α.: 61.98.0001 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θήβας 2022-2023» & (54.00.2924)«Φ.Π.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 24% ΛΟΓ. ΟΜ. 6 & 8» του προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με α/α 28/15-02-2022 και με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 381/15-02-
2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010103480/ 2022-02-23 & ΑΔΑ: Ω8ΨΨΟΡΤΘ-94Ψ/2022-02-23) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 273.792,00 €, ως εξής: 
- Ποσό 73.600,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.98.0001 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θήβας 2022-2023» το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2022, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2022. 
- Ποσό 17.664,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.2924 «Φ.Π.Α. δαπανών-εξόδων 24% λογαριασμών ομάδων 6 & 8», 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2018, για την υλοποίηση της εν 
λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2022. 

- Ποσό 110.400,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.98.0001 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θήβας 2022-2023» το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2023, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2023. 
- Ποσό 26.496,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.2924 «Φ.Π.Α. δαπανών-εξόδων 24% λογαριασμών ομάδων 6 & 8», 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2023, για την υλοποίηση της εν 
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λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2023. 
- Ποσό 36.800,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.98.0001 «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θήβας 2022-2023» το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 

2024, για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2024. 
- Ποσό 8.832,00€, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.2924 «Φ.Π.Α. δαπανών-εξόδων 24% λογαριασμών ομάδων 6 & 8», 
το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2024, για την υλοποίηση της εν 
λόγω παροχής υπηρεσίας εντός του έτους 2024. 
Οι δεσμευθείσες πιστώσεις διατέθηκαν με την α/α 28/15-02-2022 και με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 381/15-02-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ010103480/ 2022-02-23 & ΑΔΑ: Ω8ΨΨΟΡΤΘ-94Ψ/2022-02-23). Αυτές δε που αφορούν τα έτη 2023 και 2024 θα 
δεσμευθούν και θα διατεθούν εκ νέου με σχετική Απόφαση από τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών. 
β) Σχετικές διατάξεις χρηματοδότησης και πληρωμής: i) Ο ιδρυτικός Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ii) Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’143/28-06-2014), iii) Το Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α’114/15-06-1959), iv) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει και 
τα έγγραφα της σύμβασης της παραγράφου 2.1.1 της διακήρυξης 
III.1.7) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

III.2)  Όροι που αφορούν την σύμβαση 
III.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Τα  αρθ.1&2 και τις  διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ειδικότερα: Το 
άρθρο 334 «Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία», του βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το οποίο: Κατά την εκτέλεση συμβάσεων 
εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222  έως 338), β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του 
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221), γ) οι όροι της σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Την παρ. 6 
του αρ. 1, σύμφωνα με την οποία: Οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών 
και γενικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του 
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338). 
III.2.2)  Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Οι Οικονομικοί Φορείς 
πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με τα επαγγελματικά προσόντα και ταυτόχρονα την κατάλληλη εμπειρία όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Άρθρο 2.2.6. της διακήρυξης (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες  
IV.2.1) Έναρξη υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22/06/2022 και ώρα 07:00 π.μ. 
IV.2.2) Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  
Ημερομηνία: Παρασκευή 08/07/2022, τοπική ώρα 07:00 π.μ. 
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Τα έγγραφα της 
σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
IV.2.4) Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: Ημερομηνία:  Δευτέρα 11/07/2022, τοπική ώρα 11:00 π.μ. 
IV.2.5) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης συστημάτων υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
διαθέτουν σε ισχύ τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.7 της διακήρυξης. 

 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

V.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις : Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση 
V.2) Διαδικασίες προσφυγής 

V.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 

Επίσημη Επωνυμία:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Ταχ. Διεύθυνση:   Λεωφ. Θηβών 196 - 198 

Πόλη:   Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα  Τ.Κ.:  182  33 Χώρα:   Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:    aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο:  213 214 12 16, 213 214 12 27  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:   http://www.aepp-procurement.gr/     Φαξ:   213 214 12 29 

V.2.2) Υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, 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 ή  

(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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art200
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art129
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#part_II_B
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art335
http://www.aepp-procurement.gr/
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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 ηλεκτρονικά μέσω 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 
πιστοποιητικών. 
V.2.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ως παρ. V.2.1 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βόλης 
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