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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Μύκης»
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:
«Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης», με
αριθ. μελ. 4/2022, προϋπολογισμού 59.980,80 € χωρίς ΦΠΑ, ως εξής:
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352327
fax: 2541352335
E-mail: info@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α 153703), στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μύκης (www.dimosmykis.gr),
2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των
εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των
παρακάτω εγκαταστάσεων του Δήμου Μύκης:
1. Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μύκης και των δύο (2)
Αντλιοστασίων Λυμάτων εντός του οικισμού Μύκης και
2. Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Εχίνου και του
Αντλιοστασίου Λυμάτων του οικισμού Εχίνου
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
CPV: [90481000-2]-Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
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3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
4. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται το χρονικό
διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
6.1. 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 ΣΔΣστο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 71 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
6.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
7.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα(10) ετών, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς, τουλάχιστον
μία (1) σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Η απαίτηση όσον αφορά στη χρονική διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να τηρείται μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν
δοκιμαστικής λειτουργίας αυτών κατά την εκτέλεση σύμβασης κατασκευής έργου.
β) να διαθέτουν ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό
Περιβάλλοντος (ο οποίος θα έχει εταιρική ή υπαλληλική ή άλλης μορφής επίσημα
αποδεικνυόμενη συμβατική σχέση με το διαγωνιζόμενο) με αποδεδειγμένη εμπειρία
τουλάχιστον ενός (1) έτους σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων, ο οποίος θα αναλάβει την επίβλεψη της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων

1

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25
αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
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Επεξεργασίας Λυμάτων και των αντλιοστασίων λυμάτων του Δήμου Μύκης και καθήκοντα
Τεχνικού Ασφαλείας, μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
[ΙΙ] δηλώνουν:
α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας
β) ότι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή εκπρόσωπός του έχει επισκεφθεί και έχει εξετάσει τις
εγκαταστάσεις και έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ότι η
παρεχόμενη υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας με όλα τα
παραρτήματά της
γ) το προσωπικό (επιστημονικό και λοιπό) που θα διαθέσουν για την εκτέλεση της παρούσας,
αναλυτικά με τις θέσεις που θα καταλαμβάνει ο καθένας, με τα καθήκοντα, αρμοδιότητες κ.λ.π.,
τους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα κ.λ.π.
Ειδικά για τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό
Περιβάλλοντος ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα στοιχεία του Διπλωματούχου
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, που θα αναλάβει την
επίβλεψη της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των αντλιοστασίων
λυμάτων του Δήμου Μύκης, καθώς επίσης και τα καθήκοντα Τεχνικού ασφαλείας μέχρι τη λήξη
της σύμβασης. Επίσης θα δηλώνει ότι ο Τεχνικός ασφαλείας θα είναι εγγεγραμμένος στην
ηλεκτρονική βάση καταχώρησης Δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ), σύμφωνα
με την Υ.Α. 50067/28 της 10/11/2017 και ότι είναι κατάλληλης ειδικότητας και επιπέδου γνώσης
σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του Ν. 3850/10.
δ) ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος: (i)
ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων, (ii) τις εργασιακές του σχέσεις με το διαγωνιζόμενο και ότι σε
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα
παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση που προβλέπεται και (iii) ότι διαθέτει αποδεδειγμένη
εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων.
ε) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στ) με Τεχνική έκθεση που θα αποτυπώνει το βαθμός αντίληψης και τη γνώση του συμβατικού
αντικειμένου, για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης.
ζ) αναλυτικά το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μηχανοργάνωση της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει το ημερολόγιο λειτουργίας, το ηλεκτρονικό
φύλλο καταχώρησης και επεξεργασίας των μετρήσεων και των υγιεινολογικών υπολογισμών
καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της
εγκατάστασης
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.
7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/01/2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00.
8. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και
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37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες».
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού
1.199,62 ευρώ (χίλια εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά).
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειάς του.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης και
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Η δαπάνη εκτέλεσης της σύμβασης θα επιβαρύνει τον
Κ.Α. 25-6262.005 με 55.782,14€ το έτος 2022 και με 18.594,05€ το έτος 2023.
13. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.dimosmykis.gr/).
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσας και τυχόν επαναληπτικής στον Τύπο
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν
το Δήμο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

