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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  ΘΗΒΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΔΡΓΟ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    

Δπέθηαζε θεληξηθήο δεμακελήο χδξεπζεο Θήβαο 
θαη θαηαζθεπή αγσγνχ δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

δηαλνκήο 
 

 

 

787.500,00 €  (ρσξίο  ΦΠΑ) 

 

 

 

ΘΔΗ:  ΥΟΡΟΒΟΪΒΟΓΑ,  ΑΓΙΟΙ  ΘΔΟΓΩΡΟΙ 
Σ.Κ.:  32200 - ΘΗΒΑ ΣΗΛ.: 2262025947             
FAX: 2262028464 - E-MAIL: deyathiv@otenet. 
Α.Φ.Μ.: 090075565 – Γ.Ο.Τ. ΘΗΒΑ 

     

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
 

 

 

Δ.Π.: ¨ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020¨ 
Κσδηθφο ελάξηζκνπ: 2018ΔΠ05610015  
ΑΔΠ: 0561 

 
Θήβα: 10-07-2019 
Αξ. πξσηνθ.:   1408 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ  

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 

  

ΠΠ ππ οο κκ ηη ππ ωω ζζ ζζ εε ιι  
 

αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΤΓΡΔΤΗ ΘΗΒΑ 
ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 
εκηιμϊμενηρ αξίαρ  787.500,00 Δςπϊ  (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 

 

Σμήμα I: Αναθέηυν θοπέαρ 
 

I.1) Δπυνςμία και διεςθωνζειρ 

Δπίζεκε Δπσλπκία:  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 

                             (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.) 

Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο:    4040801 

Σαρ. Γηεχζπλζε:   Θέζε  ¨Υνξνβντβφδα¨,  Άγηνη Θεφδσξνη, Θήβα 

Πφιε:   Θήβα Κσδηθφο NUTS:  GR 241 VOIOTIA    Σ.Κ.:  22  00 Υψξα:   Διιάδα 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: θ.θ. Λεσλίδαο Κνθθίλεο, σηήξηνο Ράπηεο  Σειέθσλν:  2262025947, 2262026149 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: deyathiv@otenet.gr Φαμ:   2262028464 

Γιεωθςνζη (-ειρ) ζηο Γιαδίκηςο:       ηζηνζειίδα Γήκνπ Θεβαίσλ:  www.thiva.gr 
 

I.2) Δπικοινυνία 

o Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνλ εηδηθφ, 

δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Θεβαίσλ www.thiva.gr 

o Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 

o Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
 

I.3) Κωπια δπαζηηπιψηηηα 

o Ύδξεπζε 

 
 

Σμήμα II: Ανηικείμενο 
 

II.1) Δωπορ ηηρ ζωμβαζηρ 
 

II.1.1) Σίηλορ:   «ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΤΓΡΔΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ» 
 

II.1.2) Κυδικψρ κοινοω λεξιλογίος CPV:    

45240000-1 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα πδξαπιηθά έξγα), 45232154-6 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ππεξπςσκέλεο 

δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ) 
 

mailto:deyathiv@otenet.gr
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus/
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II.1.3) Δίδορ ζωμβαζηρ:   

o Έξγα 
 

II.1.4) ωνηομη πεπιγπαθή:   

Με ην παξφλ έξγν πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ηξαηνπέδνπ ηεο Θήβαο κε ηελ 

θαηαζθεπή λένπ ηκήκαηνο θαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ ηξνθνδνζίαο λεξνχ απφ ηε δεμακελή ηξαηνπέδνπ ζηε δεμακελή ηεο 

Διιελνγαιιηθήο. 
 

II.1.5) Δκηιμϊμενη ζςνολική αξία:   

Αμία ρσξίο ΦΠΑ:  787.500,00 Δπξψ 
 

II.1.6) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ημήμαηα:   

Η παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 
 

II.2) Πεπιγπαθή 
 

II.2.1) Σίηλορ: «ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΤΓΡΔΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ» 
 

II.2.2)  Σψπορ εκηέλεζηρ:   

Κσδηθφο NUTS: Πεξηθέξεηα : Σ. ΔΛΛΑΓΑ (42), Ννκφο: ΒΟΙΩΣΙΑ  (43), Γήκνο: ΘΗΒΑΙΩΝ (643). 
 

II.2.3) Πεπιγπαθή ηηρ ζωμβαζηρ:   

Με ην παξφλ έξγν πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ηξαηνπέδνπ ηεο Θήβαο (φγθνπ V=1.200 

m3) θαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ ηξνθνδνζίαο λεξνχ απφ ηε δεμακελή ηξαηνπέδνπ ζηε δεμακελή ηεο Διιελνγαιιηθήο (ζπλνιηθφ 

κήθνο αγσγνχ χδξεπζεο L=3.700m). Σν λέν ηκήκα ηεο δεμακελήο ζα είλαη ππέξγεην νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο θαη εμσηεξηθψλ 

δηαζηάζεσλ 21,40 Υ 18,80 Υ 4,50m , απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C25/30 θαη ζα εδξάδεηαη ζε νηθφπεδν πιεζίνλ ηεο πθηζηάκελεο 

δεμακελήο ηξαηνπέδνπ.  Ο βαξπηηθφο αγσγφο δηαζχλδεζεο ησλ δεμακελψλ ζα είλαη ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο 

ππθλφηεηαο (HDPE), απφ πξψηεο χιεο 3εο γεληάο (PE 100), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ315, PN10. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αγσγνχ 

χδξεπζεο είλαη πεξίπνπ 3.700.00 m, ηνπνζεηεκέλν ζε φξπγκα θαη νδεχεη επί δηαλνηγκέλσλ νδψλ, φπνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο είλαη ρσκάηηλνη δξφκνη κηθξήο θπθινθνξίαο. 
 

II.2.4) Κπιηήπια ανάθεζηρ:   

Σν  θξηηήξην  θαηαθχξσζεο είλαη ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθή  άπνςε  πξνζθνξά  απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 
 

II.2.5) Δκηιμϊμενη αξία:   

Η αμία αλέξρεηαη ζε 787.500,00 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
 Γαπάλε Δξγαζηψλ 576.311,53 € 
 Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ. 18%) 103.736,08 € 
 Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15%) 102.007,14 € 
 

II.2.6) Γιάπκεια ζωμβαζηρ:   

Γηάξθεηα ζε κήλεο:  δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππφθεηηαη ζε παξάηαζε. 
 

II.2.7) Πληποθοπίερ ζσεηικά με εναλλακηικέρ πποζθοπέρ:   

Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 

II.2.8) Πληποθοπίερ ζσεηικά με δικαιϊμαηα πποαίπεζηρ:   

Γελ ππάξρεη δηθαίσκα πξναίξεζεο. 
 

II.2.9) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα Σαμεία ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ: Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Π. «ηεξεά Διιάδα 

2014-2020», κε Κσδηθφ MIS (ΟΠ) 5028216 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαηά πνζνζηφ 50% θαη ελσζηαθνχο 

πφξνπο θαηά πνζνζηφ 50% απφ ην δηαξζσηηθφ ηακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 
Σμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ, σπημαηοοικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ. 
 

III.1) Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
 

III.1.1) Άδεια άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απαιηήζευν για ηην εγγπαθή 

ζε επαγγελμαηικψ ή εμποπικψ μηηπϊο    

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ 
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είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα 
Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

III.1.2) Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια    

(α)  Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ηελ 
θαηεγνξία Τδξαπιηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ, ηζρχεη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα κε ηαπηφζεκα 
δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3669/2008 αλά θαηεγνξία θαη ηάμε ΜΔΔΠ αληίζηνηρε κε ηελ εθηηκψκελε 
αμία ηεο ζχκβαζεο.  

β)   Γελ ηίζεληαη επηπιένλ φξνη γηα ηνπο θαηφρνπο ΜΔΔΠ γηα ηελ θαηεγνξία Τδξαπιηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ. Γηα ηελ 
απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 23.5.α.ii ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο. Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 22.Σ ηεο παξνχζαο.  

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα 
αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/2008, 
φπσο ηζρχεη. 
 

III.1.3) Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηα    

α) i. Oη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. γηα 
έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ θαη Η/Μ. 

ii. Οη πξνζθέξνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηελ πκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ.,) ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία 
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη 
ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.ΔΠ. 

iii. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηα σο αλσηέξσ (ii) θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ 
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή άπνςε. 

β)     Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ζηειέρσζε, ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη εκπεηξία ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3669/2008 φπσο ηζρχεη, αλά θαηεγνξία θαη ηάμε ΜΔΔΠ αληίζηνηρε κε ηελ εθηηκψκελε 
αμία ηεο ζχκβαζεο. 

γ)     Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη γξακκέλνη ζε 
επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 23.6.β ηνπ 
άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο. 

 

III.1.4) Ανηικειμενικοί κανψνερ και κπιηήπια ζςμμεηοσήρ    
 

Α. Γικαιοωμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ  
o Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα 

θαηεγνξίαο Τδξαπιηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη 

απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
o Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
o Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  

θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ Ν. 4412/2016.  
 

Β. Λψγοι αποκλειζμοω: Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 
ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 
o Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ  ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
    α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

o Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

o Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, (β) εάλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, (γ) φηη ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, δ) εάλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο, (ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ, (ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, (ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 

Γ. ηήπιξη ζηιρ ικανψηηηερ άλλυν θοπέυν (Γάνεια εμπειπία) 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 
 

Γ. Τπεπγολαβία: Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 
 

Δ. σεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηος πποζυπινοω αναδψσος: ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζηνλ θάθειν “Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία 
πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
 

III.1.5) Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ    

α)  Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο 
φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα (15.750,00) επξψ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

β)  Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) 
ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο  Φ.Π.Α. θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

III.1.6) Βαζικοί ψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμήρ ή/και αναθοπά ζηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ πος ηιρ διέποςν    

α) Βαζηθνί φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑΘ. Η δαπάλε γηα 
ηελ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: Κ.Α. 15.94.00.35 «Δπέθηαζε θεληξηθήο δεμακελήο χδξεπζεο Θήβαο 
θαη θαηαζθεπή αγσγνχ δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν δηαλνκήο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε κε α/α 31/27-03-2019 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 500.000,00 €  
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη πνζνχ 287.500,00 € ην νπνίν ζα δεζκεπηεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 2020. Σν έξγν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαηά πνζνζηφ 50% θαη ελσζηαθνχο πφξνπο θαηά πνζνζηφ 50% θαη ην δηαξζσηηθφ 
ηακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. «ηεξεά Διιάδα 2014-2020», κε Κσδηθφ 
MIS (ΟΠ) 5028216 θαη Κσδηθφο ελάξηζκνπ έξγνπ ΠΓΔ 2018ΔΠ05610015.  

β) ρεηηθέο δηαηάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο: 

 Ο Ν. 4314/2014 «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) θαη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ηζρχεη. 

 Η κε αξ.πξση. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.2016) ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 
81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β΄1822) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

 Ο ηδξπηηθφο Ν. 1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΚ  Α’191/23-8-
1980) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, 

 Ο Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’143/28-06-2014),  

 Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’145/05-08-2016) φπσο ηζρχεη θαη 
 Σν Β.Γ. 17.5/15-06-1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη. Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/15-06-

1959). 
 

III.1.7) Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο ψμιλορ οικονομικϊν θοπέυν ζηον οποίο θα αναηεθεί η ζωμβαζη    

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

III.2)  Όποι πος αθοποων ηην ζωμβαζη 
 

III.2.1)  Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ. 
Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί λα γίλεη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ αλαζέηνληεο θνξείο φπσο ε ΓΔΤΑΘ θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαηάμεσλ α) ησλ αξζ. 1 θαη 2 θαη ηνπ 

βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 222  έσο 338) β) ησλ άξζξσλ 134 έσο 181 πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β' ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 335 έσο 338) θαη επηπιένλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ Ι 

γηα ηηο νπνίεο ξεηά νξίδεηαη ε ηζρχο ηνπο γηα ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ ΙΙ ή παξαπέκπεη ζ’ απηέο ην Βηβιίν ΙΙ γ) ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη δ) ζπκπιεξσκαηηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 

III.2.2)  Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο πποζυπικψ πος αναλαμβάνει ηην εκηέλεζη ηηρ ζωμβαζηρ. 
Γελ δεηνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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Σμήμα IV: Γιαδικαζία 
 

IV.1) Πεπιγπαθή 
 

IV.1.1) Δίδορ διαδικαζίαρ 

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

IV.2) Γιοικηηικέρ πληποθοπίερ 
 

IV.2.1) Πποθεζμία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπϊν ή ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Ηκεξνκελία: 25-07-2019, ηνπηθή ψξα 10:00 π.κ. 

IV.2.2) Γλϊζζερ ζηιρ οποίερ μποποων να ςποβληθοων οι πποζθοπέρ ή οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 

IV.2.3) Δλάσιζηη απαιηοωμενη σπονική διάπκεια ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 

4412/2016, γηα δηάζηεκα 9 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

IV.2.4) Όποι για ηην αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν 

Ηκεξνκελία:  31-07-2019,  ηνπηθή ψξα 10:00 π.κ.,  Σφπνο: Θέζε ¨Υνξνβντβφδα¨, Άγηνη Θεφδσξνη, Θήβα 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Σμήμα V: Ππψζθεηερ πληποθοπίερ 
 

V.1) Πληποθοπίερ ζσεηικά με επαναλαμβανψμενερ ζςμβάζειρ 

Γελ πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλφκελε δεκφζηα ζχκβαζε 
 

V.2) Γιαδικαζίερ πποζθςγήρ 

 

V.2.1) Φοπέαρ απμψδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ 

Δπίζεκε Δπσλπκία:  Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

Σαρ. Γηεχζπλζε:   Λεσθ. Θεβψλ 196 - 198 

Πφιε:   Αγ.Ισάλλεο Ρέληεο, Αζήλα  Σ.Κ.:  182  33 Υψξα:   Διιάδα 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:    aepp@aepp-procurement.gr Σειέθσλν:  213 214 12 16, 213 214 12 27  

Γηεχζπλζε (-εηο) ζην Γηαδίθηπν:        Φαμ:   213 214 12 29 
 

 

V.2.2) Τποβολή πποζθςγϊν 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α)   δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε 
θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β)  δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα 
επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ)  δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 39/2017, θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, 
επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην  ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

V.2.3) Τπηπεζία απψ ηην οποία παπέσονηαι πληποθοπίερ για ηην ςποβολή πποζθςγϊν 

Ως παρ. V.2.1 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ΓΔΤΑΘ 
 

 
ΣΑΪΚΟ  ΑΛΔΚΟ 
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