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ΘΕΜΑ: Τυποποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων τα οποία θα δημοπρατηθούν με το Σύστημα «Μελέτη –
Κατασκευή», από Δικαιούχους ενταγμένων έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Σχετικά:
1) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999»,
2) Ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως εκάστοτε
ισχύει
3) Η με αριθμό 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης,
4) Η με αριθμό Δ17α/02/136/ΦΝ437/04.11.2008 Εγκύκλιος 23 του ΥΠΕΧΩΔΕ «περί
έγκρισης Πρότυπων Τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
5) Tο με αριθμό 32312/ΕΥΘΥ/1652/21.07.2011 έγγραφο για παροχή «Οδηγιών για
την επιτάχυνση της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013» της
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο
ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει επεξεργασθεί Τυποποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης
που περιλαμβάνουν:
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Διακήρυξη
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή και Ειδικές Προδιαγραφές
Γενικές Προδιαγραφές έργων
Κανονισμό μελετών
Τιμολόγιο και Προϋπολογισμό Προσφοράς.
και αφορούν έργα «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων», που θα
δημοπρατηθούν από τους Δικαιούχους με το σύστημα «Μελέτη - Κατασκευή» ή με
συνδυασμό συστημάτων (περιλαμβανομένου και επιμετρούμενου τμήματος).
Για την σύνταξη Τυποποιημένης Διακήρυξης ελήφθη υπόψη η πρότυπη διακήρυξη
του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τύπου Α), προσαρμόζοντάς την στο σύστημα Μ-Κ, για δε τα
υπόλοιπα τεύχη ελήφθησαν υπόψη οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές έργων Π-Μ και
Η/Μ, οι ισχύοντες κανονισμοί και σε κάθε περίπτωση η κείμενη Εθνική και
Κοινοτική Νομοθεσία. Η σύνταξη των Ειδικών Προδιαγραφών έγινε λαμβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα πρακτική και την τεχνολογία υλικών και συστημάτων και με
γνώμονα να μην υπάρχουν αποκλεισμοί διαγωνιζόμενων ούτε κατά το στάδιο
ελέγχου εκπλήρωσης των κριτηρίων των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, ούτε
κατά το στάδιο εξέτασης του παραδεκτού των Τεχνικών Προσφορών, ούτε κατά το
στάδιο αξιολόγησής τους.
Τα Τυποποιημένα Τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων www.ypeka.gr και στην ιστοσελίδα www.epperaa.gr του ΕΠΠΕΡΑΑ, θα
αποστέλλονται δε προς τον εκάστοτε Δικαιούχο μαζί με την Απόφαση Ένταξης του
έργου.
Ο Δικαιούχος μετά την Απόφαση ένταξης του έργου και εντός 15 ημερών από την
παραλαβή της, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ τα Τεύχη
Δημοπράτησης του ενταγμένου έργου, με στόχο την άμεση και σε κάθε περίπτωση,
εντός των τιθέμενων χρονοδιαγραμμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (με το με αριθμό 32312/ΕΥΘΥ/1652/21.07.2011
έγγραφο για παροχή «Οδηγιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2007-2013»), έκδοση Απόφασης Προέγκρισης των Τευχών και την
εν συνεχεία δημοπράτηση του έργου.
Για την προετοιμασία της υποβολής των προς έγκριση Τευχών Δημοπράτησης εντός
του τεθέντος χρονικού περιθωρίου, ο Δικαιούχος θα πρέπει:


να συμπληρώσει με αποκλειστική ευθύνη του τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα στοιχεία στις θέσεις των Τυποποιημένων Τευχών που
επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.



να επιφέρει την κατάλληλη προσαρμογή στην περίπτωση που το έργο
βρίσκεται κάτω του ορίου των Κοινοτικών Οδηγιών (οπότε συμπληρώνονται
τα στοιχεία της Διακήρυξης τύπου Β προσαρμοσμένης στην Τυποποιημένη
Διακήρυξη τύπου Α) ή στην περίπτωση που ακολουθείται μικτό σύστημα,
οπότε συμπληρώνεται, στα αντίστοιχα πεδία, η ορθή διαγωνιστική διαδικασία.
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να επιφέρει, ενδεχομένως, αναγκαίες και πλήρως αιτιολογημένες και
τεκμηριωμένες αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις σε συγκεκριμένα
σημεία των Τυποποιημένων Τευχών, οι οποίες θα επισημαίνονται διακριτά
και θα δηλώνεται η ύπαρξή τους κατά την υποβολή προς προέγκριση. Οι
αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις θα αξιολογούνται από την αρμόδια
Υπηρεσία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και εφόσον γίνουν αποδεκτές θα
ενσωματωθούν στα Τυποποιημένα Τεύχη πριν από την έκδοση της Απόφασης
Προέγκρισης.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 Μονάδα Γ' (Φάκελος έργου)
 Μονάδα Α΄ , Β΄ , Δ΄ του
ΕΠΠΕΡΑΑ
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