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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρλατεία Εκνάρχου Μακαρίου 

Ρόλθ Τρίπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22131 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL65 

Τθλζφωνο 2713601190 

Φαξ 2713601173 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  perpel@perpel.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Ραπαδθμθτρίου Αντϊνιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.ppel.gov.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι5 θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου/Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζδρασ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου. 6 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό 8 :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 9  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.10 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., π.χ. Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ. και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, 

Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ)  ι  β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 
του ν. 4270/14.  

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) 
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι 
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

8
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

10
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

mailto:perpel@perpel.gov.gr
https://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ αλλά και από τα 
γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, Οπλαρχθγοφ Σεχιϊτθ 1,Τ.Κ. 
22131, Τρίπολθ. 

Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ διατίκεται ακόμθ, ςε 
θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Τρίπολθ www.ppel.gov.gr . 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ζχουν απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ 
και να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Οπλαρχθγοφ 
Σεχιϊτθ 1,Τ.Κ. 22131, Τρίπολθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2710-238559, e-mail: dteperpel@gmail.com  
τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 

  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016 
(άρκρου 27 του ν. 4412/2016).  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11   

Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςυνολικοφ ποςοφ φψουσ 
879.999,72 € κα προζρχεται από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου θ οποία κα ςυνειςφζρει το ποςό των 
780.000,00 € από Εκνικοφσ Ρόρουσ και ςυγκεκριμζνα από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕΡ-
026, κωδικόσ 2018ΕΠ02600018 και από τθν ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων θ οποία κα ςυνειςφζρει το 
ποςό των 99.999,72 € από ίδιουσ πόρουσ, Κ.Α. 61.00.02.0004 με τίτλο «Συντιρθςθ και Λειτουργία και 
Ε.Ε.Λ.  Αγ. Θεοδϊρων», ςφμφωνα με: 

- τθν υπ’ αρ. 1624/2018 (αρ. πρωτ. 133895/12-12-2018) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ: 6ΔΡ7465ΧΙ8-2Ξ8), 

- τθν υπ’ αρ. 28/3/06-03-2020 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων  (ΑΔΑ: 6ΞΕ6Ο2Θ-617). 

Θ αποπλθρωμι των εργαςιϊν πραγματοποιείται από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου δια του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ και από τθν ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ.12  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια πρόςκετου εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν επιςκευι και τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγίων Θεοδϊρων και θ παροχι 
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
 
Ριο αναλυτικά το αντικείμενο τθσ παροφςθσ αφορά: 
- Τον ςχεδιαςμό και τθν προμικεια του πρόςκετου εξοπλιςμοφ 
- Τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ κακϊσ και πάςθσ φφςθσ 
τροποποιιςεισ για τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςτθν δυναμικότθτα των 3500 
ιςοδφναμων κατοίκων 
- Τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ με υποχρζωςθ να επιτυγχάνονται όλεσ οι παραμετρικζσ 
τιμζσ για 3 ζτθ ςυμπεριλαμβανομζνων πάςθσ φφςθσ χθμικϊν και αναλωςίμων εκτόσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ.  

                                                           
11

 Άρκρο 53 παρ 2 εδάφ η  ν. 4412/2016 
12

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
mailto:dteperpel@gmail.com
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Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 42996000-4 , 90481000-2 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 879.999,72 € χωρίσ ΦΡΑ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο ανωτζρω ποςό δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
39α παρ.4 του Ν.2859/2000 (Κϊδικασ ΦΡΑ) και τα προβλεπόμενα ςτθν ΡΟΛ 1253/2014. 

Α) ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΕΕΛ Β) ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΘ  

(1 τεμ.)  
780.000,00 €  

99.999,72 €   

Συνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  879.999,72€ χωρίσ ΦΠΑ  

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαράντα δυο (42) μινεσ.  
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι (Μζροσ Α και Β) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 14 τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ15. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ13: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,15 

                                                           
13

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

14
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

15
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων. 





 

 

Σελίδα 7 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)16 ,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 17,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»18, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
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 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

17
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 

18
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 

8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €).  
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 Τθν υπ’ αρ. 1274/02-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΜ17Λ1-ΤΛΕ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  12-02-2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
15:0019.  
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα ξεκινιςει ςτισ 18-02-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 πμ.  
 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 20  

Ρροκιρυξθ21 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 04-12-2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (2020/S 237-582869), όπωσ τροποποιικθκε ςτισ 28-
12-2020 (2020/S 237-640961). 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 22  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 23.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.24 :  http://www.promitheus.gov.gr   

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 25 26 27, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου.  

20
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων.  

21
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1).   

Άρκρο 295  παρ. 1 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ : Θ προκιρυξθ και οι γνωςτοποιιςεισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 291,292,293 και 
294 περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθματα VΙ μζροσ Αϋ ,  VΙ μζροσ  Βϋ Χ,ΧΙ,ΧΙΙ του 
προςαρτιματοσ Β’ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1).  

22
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Άρκρο 296 Ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν 

από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με τα  άρκρα 65 και 295 (Βιβλίο ΙΙ) του ν. 
4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν 
ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

23
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654.  Σφμφωνα με τα άρκρα 260 και 296 του Ν. 4412/2016 και 

τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ 
προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  

24
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016, Άρκρο 258 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ.  

25
 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρκρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016.    

26
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 

5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .  

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
https://www.ppel.gov.gr/ . 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο 28.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ29 .  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                                                                                                                                                                 
27

 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.  

28
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  
29

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016, Άρκρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.ppel.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ30  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρικ. 2020/S 237-582869 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί και 
τροποποιθκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα31 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  -  Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ  -  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+32  

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV -  Δθλϊςεισ – Ζγγραφα Αξιολόγθςθσ  

 ΡΑΑΤΘΜΑ V –Ζντυπο Τεκμθρίωςθσ τθσ επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ του διαγωνιηόμενου 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VII - Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+. 33  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ34. 

Επιπλζον, όλα τα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ κακϊσ και τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι 
αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ. Επίςθσ, είναι διακζςιμα ςτα γραφεία 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν 
τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι 

                                                           
30

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι 
να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του 
άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν 
προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία 
αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 
του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

31
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
32

 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων.  
33

 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων. 
34

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ 
αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο35. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν36. 

Οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν το χϊρο ςτον οποίο κα εγκαταςτακεί θ μονάδα 
προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν . Θ επίςκεψθ τουσ κα πραγματοποιθκεί τρεισ 
εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ προσ τθν ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ το 
οποίο υποβάλλεται ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)37.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

                                                           
35

 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14) 

36
 Άρκρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016. Άρκρο 297, παρ.2 του ν. 4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ): Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ Α.Α. 

παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ, όπωσ αναφζρεται 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 27 και ςτθν παρ. 7 του άρκρου 28, θ προκεςμία αυτι ανζρχεται ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ. Ρρβλ και 
άρκρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου. Ρρβλ και άρκρο 289 παρ. 3 Βιβλίο ΙΙ του ίδιου νόμου. 

37
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 38.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.

39  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα40. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 41 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι:  αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

                                                           
38

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
39

     Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

40
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

41
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016, Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 302 ν. 4412/2016.   
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.42 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι43 για τθν υποβολι προςφοράσ44. Θ επιλεγείςα 
ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ 
νομικισ μορφισ είναι απαραίτθτθ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 3.  Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.45   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 46 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ47, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των Δεκαεπτά χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (17.600,00 €)48.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 12-12-2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 49 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

                                                           
42

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν 
για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
τθσ Ζνωςθσ.  

43
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016, Ρρβλ. άρκρο 254 παρ. 2 ν. 4412/2016.  

44
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016, άρκρο 254 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

45
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016, Άρκρο 254 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

46
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72  ,  παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 302 του ν.4412/2016.  

47
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 
1

α
, άρκρο 302 παρ. 1

α
  ν. 4412/2016).  

48
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
49

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 
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2.2., δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 50  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ51 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

                                                           
50

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016, άρκρο 305 και 306 ν. 4412/2016.  
51

  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου52. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 53 

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ54.  

ι/και 

Θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 55 

                                                           
52

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 

53
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

54
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

55
       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.3. Αποκλείεται56 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ57,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 / άρκρου 262 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 / 
άρκρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 58 

 

                                                           
56

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 305 (άρκρο 73 παρ. 4) του ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία 
αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 
παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

57
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
58

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)59. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.360 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 61. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

[Κριτιρια Επιλογισ] 62  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 63  

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

                                                           
59

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+.  

60
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ.  

61
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

62
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και  τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ 
διακιρυξθ.  

63
 Ρρβλ άρκρο 305 Βιβλίο ΙΙ (75 παρ. 2) ν. 4412/2016.  
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οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο64.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 65  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται66  να διακζτουν τθν κάτωκι οικονομικι/χρθματοοικονομικι 
επάρκεια. Ριο ςυγκεκριμζνα :  

α) Θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα να είναι ίςθ τουλάχιςτον με το 100% του ποςοφ του 
προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) ιτοι 780.000,00 € (εκτόσ εγγυθτικϊν) κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, θ οποία κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ χϊρασ ι άλλου 
αναγνωριςμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ Ε.Ε.  
 
β) Να διακζτει μζςο «ειδικό» ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τα τρία τελευταία ζτθ φψουσ τουλάχιςτον 
780.000,00 €, ςτο αντικείμενο που αφορά ςε προμικεια εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ νεροφ θ αποβλιτων, 
κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ.  
Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται ςαν άκροιςμα των 
μζςων ειδικϊν ετιςιων κφκλων εργαςιϊν των ςυμμετεχόντων επί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ζκαςτου ςτθν 
Κοινοπραξία.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 67  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται68 :  
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.  
65

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, 
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα 
κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία 
ζτθ) , είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία 
με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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67
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από 
ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ 
απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να 
επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν θ 
επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν εγκατάςταςθ ι τα 
ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  

 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν 
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και 
τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  
παραδείγματα. 
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(α) κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν 69 : 

 

 Nα ζχουν καταςκευάςει τουλάχιςτον δυο (2) ςυςτιματα επεξεργαςίασ νεροφ ι αποβλιτων με τθν 
τεχνικι τθσ υπερδιικθςθσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 500 m3

 ανά θμζρα.  

 Επίςθσ κα πρζπει να ζχει ςυντθριςει και λειτουργιςει τουλάχιςτον δφο (2)  εγκαταςτάςεισ 
ςυςτθμάτων υπερδιικθςθσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 500 κυβικϊν ανά θμζρα, με απόλυτθ 
επιτυχία για 2 ζτθ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν ανωτζρω εγκατάςταςθ που ζχει αναλάβει να 
λειτουργιςει και ςυντθριςει (ι ιδθ λειτοφργθςε και ςυντιρθςε) κα πρζπει να είχε ι να ζχει 
εξολοκλιρου τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςισ τουσ, για τουλάχιςτον 2 ζτθ με δικό του 
προςωπικό. 

 

(β) Πςον αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, το προςωπικό που κα απαιτθκεί, κατ’ ελάχιςτον, και τα 
προςόντα που πρζπει να διακζτουν, είναι:  
- ζνασ διπλωματοφχοσ μθχανικόσ (μθχανολόγοσ, θλεκτρολόγοσ ι χθμικόσ μθχανικόσ) Ρ.Ε. ι Τ.Ε με (3) 
τριετι τουλάχιςτον προχπθρεςία ςε αντίςτοιχο ζργο ωσ υπεφκυνοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ.  
- Δφο τεχνίτεσ : ζνασ μθχανοτεχνίτθσ και ζνασ θλεκτροτεχνίτθσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 
Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτουν τθν ανάλογθ τεχνογνωςία, εμπειρία ςε αντίςτοιχα 
ζργα θ οποία κα πιςτοποιείται με τθν με τθν προςκόμιςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων αναλυτικϊν βιογραφικϊν 
ςθμειωμάτων. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 70 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν 71 72 να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ κατά ISO 9001:201573 , πιςτοποιθτικό 
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 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν 
από τθν τελευταία τριετία    

70
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016).  

71
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά 
που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

72
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον 
αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ ι 
ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα 
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ 
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου ςυςτιματοσ ι 
του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.2 του 
ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
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ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ  κατά ISO 14001:2015 κακϊσ 
επίςθσ και πιςτοποιθτικό αςφάλειασ και υγιεινισ κατά OHSAS 18001:2007 ι οποιαδιποτε ανανζωςι τουσ 
ι άλλο αντίςτοιχο κατά τθν ζννοια του άρκρου 309 του Ν. 4412/2016 με πεδίο εφαρμογισ ανάλογο του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ 74. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ75. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 76. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 77. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: (α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και (β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ78 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 

                                                                                                                                                                                                 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά 
που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

74
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, άρκρο 307 παρ.1 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ 

ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  

75
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016 άρκρο 307  παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ.   

76
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

77
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016, τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 307 ν. 4412/2016  Βιβλίο ΙΙ.   

78
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  





 

 

Σελίδα 21 

και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1. 79  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα80 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.81  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 82 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 83. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)84. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.385. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) .  

                                                           
79

 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται  
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  

80
 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

81
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί      να 

υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

 
82

 Ρρβ. Άρκρο 308 (ι Άρκρο 80) ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ 
που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ 
παροφςασ.  

83
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

84
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1, άρκρο 307 παρ. 1 ν. 4412/2016.  

85
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf




 

 

Σελίδα 22 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 86. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν87. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά 88: 

(α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

(β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και  υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

                                                           
86

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
87

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

88
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   





 

 

Σελίδα 23 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων89 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του90 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ91 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

(δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 92, εφόςον ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι Ανϊνυμθ Εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+.  

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
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  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
90

      Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

91
  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

92
 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   





 

 

Σελίδα 24 

αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί.  

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 93 και 

(ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 306 του ν. 4412/2016 Βιβλίο ΙΙ 
(άρκρο 74 του ν. 4412/2016). 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.94 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 
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 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
94

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,95 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 96   

1) Βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ χϊρασ, ι άλλου αναγνωριςμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ Ε.Ε. 
για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (μεμονωμζνου διαγωνιηόμενου ι όλων των μελϊν 
τθσ διαγωνιηόμενθσ κοινοπραξίασ) που να καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου (κα 
ςυμπλθρωκεί το πεδίο Β6 «λοιπζσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ» του ΕΕΕΣ) 

2) Αντίγραφο του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και του κφκλου εργαςιϊν τθσ που αφορά ειδικότερα ςε προμικεια 
εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ νεροφ και υπθρεςίεσ παροχισ/παράδοςθσ πόςιμου νεροφ, κατά τισ τρεισ (3) 
προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, που να φαίνεται ότι ο μζςοσ ετιςιοσ 
κφκλοσ ειδικϊν εργαςιϊν καλφπτει τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο 97.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 98 

(α) Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων ςυμβάςεων, που παραςχζκθκαν τθν τελευταία πενταετία 
(2015-2019) από το μεμονωμζνο διαγωνιηόμενο ι από όλα τα μζλθ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ ι 
κοινοπραξίασ, με αναφορά ςτο ποςό, ςτθ χρονικι διάρκεια και ςτον εργοδότθ (δθμόςιο ι ιδιωτικό 
φορζα), ςυνοδευόμενο  από πιςτοποιθτικά του δθμόςιου φορζα ι βεβαίωςθ, ςφμβαςθ και ςχετικά 
αποδεικτικά τιμολόγια (χωρίσ να είναι υποχρεωτικό να παρουςιάηεται το ποςό αμοιβισ για λόγουσ 
απορριτου),  του ιδιϊτθ εργοδότθ, με τα οποία να πιςτοποιείται θ ζντεχνθ, επιτυχισ και αποτελεςματικι 
προμικεια του εξοπλιςμοφ και τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ  ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ εγκατάςταςθσ  
για τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ.  

Από τα αναφερόμενα ςτα πιςτοποιθτικά πρζπει να φαίνεται ότι καλφπτονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ 
παρ. 2.2.6:  
 

 Nα ζχουν καταςκευάςει τουλάχιςτον δυο (2) ςυςτιματα επεξεργαςίασ νεροφ ι αποβλιτων με τθν 
τεχνικι τθσ υπερδιικθςθσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 500 m3

 ανά θμζρα.  

 Επίςθσ κα πρζπει να ζχει ςυντθριςει και λειτουργιςει τουλάχιςτον δφο (2)  εγκαταςτάςεισ 
ςυςτθμάτων υπερδιικθςθσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 500 κυβικϊν ανά θμζρα, με απόλυτθ 
επιτυχία για 2 ζτθ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν ανωτζρω εγκατάςταςθ που ζχει αναλάβει να 
λειτουργιςει και ςυντθριςει (ι ιδθ λειτοφργθςε και ςυντιρθςε) κα πρζπει να είχε ι να ζχει 
εξολοκλιρου τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςισ τουσ, για τουλάχιςτον 2 ζτθ με δικό του 
προςωπικό. 
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  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

96
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ 

XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 (π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα 
(θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, 
ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5.  

97
 Θ καταλλθλόλθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β & άρκρο 308 ν. 4412/2016).  
98

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ 
XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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Θ βεβαίωςθ, ςε περίπτωςθ ιδιϊτθ εργοδότθ, κα πρζπει να φζρει υπογραφι και ςφραγίδα αναφζροντασ 
ρθτά τθ κζςθ του υπογράφοντα (δφναται να προςκομιςτεί και αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ επικυρωμζνο 
από δικθγόρο). 
 

(β) Ρίνακα Ομάδασ Ζργου για τθν παροχι υπθρεςίασ, θ οποία κα  ςυνοδεφεται από τισ αντίςτοιχεσ 
βεβαιϊςεισ εμπειρίασ και αντίςτοιχα βιογραφικά ςθμειϊματα, από τισ οποίεσ (βεβαιϊςεισ και 
βιογραφικά ςθμειϊματα) να προκφπτει ότι καλφπτονται τα τυπικά προςόντα τθσ παραγράφου 2.2.6β.  

 

(γ) Ετιςια Κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα τθσ τελευταίασ τριετίασ, 
ανεξάρτθτα από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ,  ϊςτε να προκφπτει το μζςο ετιςιο 
εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του οικονομικοφ φορζα.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 99 

(α) Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015. 

(β) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015.  

(γ) Ριςτοποιθτικό υγιεινισ και αςφάλειασ κατά OSHAS 18001:2007.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ100 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 Βιβλίο ΙΙ (Άρκρο 19 παρ.2 του ν. 4412/2016). 

 

                                                           
99

 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 309  του Βιβλίου ΙΙ (άρκρο 82) ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

100
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.101 

Ειδικότερα, κα πρζπει οι εν λόγω φορείσ να ζχουν υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό αποκλειςτικισ 
ςυνεργαςίασ με το διαγωνιηόμενο ςτο οποίο ρθτά να αναφζρεται θ παροχι τθσ τεχνικισ και οικονομικισ 
ικανότθτασ τουσ για τθν υπόψθ παροχι υπθρεςίασ. Τα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κακϊσ και τα ζγγραφα τθσ  
παραγράφου β’, εφόςον είναι ξενόγλωςςα, κα φζρουν επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Επίςθσ κα 
πρζπει: 

(α) να καλφπτει τισ απαιτιςεισ εμπειρίασ ι τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 
παροφςασ  Διακιρυξθσ και επομζνωσ να προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

(β) να προςκομίςει  ωσ εγγφθςθ, Απόφαςθ του διοικθτικοφ του οργάνου που να βεβαιϊνει ότι ςυμμετζχει 
ςτο διαγωνιςμό και αναλαμβάνει να καλφψει τισ χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ, 
τεχνογνωςία και εμπειρία, τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ κθρυχκεί ανάδοχοσ και δεν 
μπορεί να καλφψει τισ απαιτιςεισ αυτζσ και επίςθσ ότι αποδζχεται τθν αλλθλζγγυα ευκφνθ τουσ εισ 
ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ τθσ υπόψθ ςφμβαςθσ απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι.  

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 102 

Κριτιριο ανάκεςθσ103 τθσ Σφμβαςθσ104 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

Βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 105 .  

Θ αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν γίνεται ωσ εξισ. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό 
για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και 
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΚΙΤΘΙΟ  ΡΕΙΓΑΦΘ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ  

Κ1 Ρροςφορά βζλτιςτων τεχνικϊν – ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν  50 

Κ.1.1 
Ρροςφορά βζλτιςτων τεχνικϊν - ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και 
προδιαγραφϊν από τα ελάχιςτα απαιτοφμενα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν 

25 

Κ.1.2 Ρεριβαλλοντικά φιλικζσ Τεχνολογίεσ καινοτομίασ  5 

Κ.1.3 Βακμόσ ανάκτθςθσ ςυςτιματοσ  10 

Κ.1.4 Ενεργειακι Κατανάλωςθ  10 

Κ2 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ  40 
Κ.2.1 Οργάνωςθ, τα προςόντα και θ πείρα του προςωπικοφ  20 

                                                           
101

 Ρρβλ. άρκρο 307 (άρκρο 78) παρ. 1/80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
μζςο  

102
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
103

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 
311 (παρ.8 του άρκρου 86) του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και 
ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από 
τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ). 

104
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
105

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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Κ.2.2 Θ εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και θ τεχνικι υποςτιριξθ  20 

Κ3 Χρόνοσ Ραράδοςθσ  10 
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                                                             100  

 

Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ και τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι κα είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ .  
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω κριτιρια  
α) θ ποιότθτα, περιλαμβανομζνθσ τθσ τεχνικισ αξίασ, τα αιςκθτικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά, θ 
προςβαςιμότθτα, ο ςχεδιαςμόσ για όλουσ τουσ χριςτεσ, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα 
χαρακτθριςτικά και θ εμπορία και οι ςχετικοί όροι,  
β) θ οργάνωςθ, τα προςόντα και θ πείρα του προςωπικοφ ςτο οποίο ανατίκεται θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
αν θ ποιότθτα του διατεκζντοσ προςωπικοφ μπορεί να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτο επίπεδο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και θ τεχνικι υποςτιριξθ, οι όροι παράδοςθσ, όπωσ θ θμερομθνία 
παράδοςθσ, θ διαδικαςία και θ προκεςμία παράδοςθσ ι θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΚΙΤΘΙΩΝ  
 
Κ.1 Ρροςφορά βζλτιςτων τεχνικϊν – ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν  
 
Κ.1.1 Ρροςφορά βζλτιςτων τεχνικϊν - ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και προδιαγραφϊν από τα ελάχιςτα 
απαιτοφμενα  
Αφορά τθν ποιότθτα καταςκευισ των προςφερομζνων υλικϊν όλων των τμθμάτων τθσ μονάδασ και τθν 
καταλλθλόλθτα τουσ για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίο προορίηονται, τα λειτουργικά και 
αιςκθτικά χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων με βάςθ τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 
κακορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 
Κ.1.2 Ρεριβαλλοντικά φιλικζσ τεχνολογίεσ καινοτομίασ.  
Θα αξιολογοφνται κετικά περιβαλλοντικά φιλικζσ τεχνολογίεσ καινοτομίασ που τεκμθριϊνει ο 
προμθκευτισ και υπερβαίνουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ και των περιβαλλοντικϊν όρων.  
Κ.1.3 Βακμόσ ανάκτθςθσ ςυςτιματοσ.  
Θα αξιολογθκεί κετικά ο μεγαλφτεροσ δυνατόσ βακμόσ ανάκτθςθσ του ςυςτιματοσ UF που δθλϊνεται και 
τεκμθριϊνεται υπολογιςτικά από τον προμθκευτι άνω του ελάχιςτου που αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  
Κ.1.4 Ενεργειακι Κατανάλωςθ για τθν παραγωγι 1 m³.  
Θα αξιολογθκεί κετικά θ μικρότερθ ενεργειακι κατανάλωςθ που κα δθλϊνεται από τον προμθκευτι ανά 
κ.μ. παραγόμενου πόςιμου νεροφ όπωσ περιγράφεται-υπολογίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του κάτω του 
ανϊτατου ορίου που ζχει τεκεί ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να προςφζρουν οποιοδιποτε ςφςτθμα αρκεί να καλφπτει τισ ανωτζρω 
προδιαγραφζσ. Σε κάκε περίπτωςθ κάκε απόκλιςθ ι παρζκκλιςθ αξιολογείται από τθν Υπθρεςία. Τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία-υπολογιςμοί για τθν αιτιολόγθςθ των ανωτζρω κριτθρίων Κ.1.1, Κ.1.2, Κ.1.3, Κ.1.4 
να πινακοποιθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ για τθ ορκι αξιολόγθςι τουσ. 

 

Κ.2 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ  
Κ.2.1 Οργάνωςθ, τα προςόντα και θ πείρα του προςωπικοφ.  
Αξιολογείται θ οργάνωςθ, το εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο προςωπικό – ανκρϊπινο δυναμικό που 
διακζτει (ακαταλλθλότθτα του μοντζλου οργάνωςθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, θ επάρκεια και 
ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων).  
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Κ.2.2 Θ εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και θ τεχνικι υποςτιριξθ.  
Αξιολογείται ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ των ςυνεργείων ςτο ζργο, και θ διακεςιμότθτα τουσ, κακϊσ είναι 
ςοβαροί παράγοντεσ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ. Επίςθσ θ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν ςε τόπο, που 
επιτρζπει τθν γριγορθ μεταφορά τουσ ςτο ζργο και το χρονικό διάςτθμα, για το οποίο δεςμεφεται ο 
καταςκευαςτικόσ οίκοσ να παρζχει τα ανταλλακτικά. Θ άμεςθ αντίδραςθ-επαναφορά του ςυςτιματοσ ςε 
κάκε βλάβθ ι λειτουργικό πρόβλθμα, θ άμεςθ επζμβαςθ του προμθκευτι ςε κάκε βλάβθ οποιαδιποτε 
ϊρα του 24ϊρου.  
Πςον αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, το προςωπικό που κα απαιτθκεί, κατ’ ελάχιςτον, είναι:  
ζνασ διπλωματοφχοσ μθχανικόσ (μθχανολόγοσ, θλεκτρολόγοσ ι χθμικόσ μθχανικόσ) Ρ.Ε. ι Τ.Ε με (3) τριετι 
τουλάχιςτον προχπθρεςία ςε αντίςτοιχο ζργο ωσ υπεφκυνοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ.  
- Δφο τεχνίτεσ : ζνασ μθχανοτεχνίτθσ και ζνασ θλεκτροτεχνίτθσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  
Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτουν τθν ανάλογθ τεχνογνωςία, εμπειρία ςε αντίςτοιχα 
ζργα θ οποία κα πιςτοποιείται με τθν προςκόμιςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων και αναλυτικϊν βιογραφικϊν 
ςθμειωμάτων.  
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει όλο το 24ωρο και τισ αργίεσ διακζςιμο ςε ετοιμότθτα επεμβάςεωσ το 
απαραίτθτο προςωπικό, προκειμζνου να παρζμβει, εντόσ 1 ϊρασ, από τθ ςτιγμι τθσ λιψθσ κρίςιμου 
ςυναγερμοφ μζςω του ςυςτιματοσ τθλεπαρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 
 
Κατ’ αρχιν κα προςζρχεται και κα επιλαμβάνεται του όποιου προβλιματοσ, εκείνοσ από το μόνιμο 
τεχνικό προςωπικό του Αναδόχου ο οποίοσ ζχει οριςτεί ωσ υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
μονάδασ. Στθ ςυνζχεια, και εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ τεχνικόσ δεν μπορεί να αποκαταςτιςει μόνοσ του 
τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, κα καλεί όποιουσ επιβάλλει θ φφςθ του 
προβλιματοσ (είτε από το μόνιμο προςωπικό του Αναδόχου είτε από εξωτερικό ςυνεργάτθ), το οποίο 
προςωπικό κα προβαίνει ςτθν επαρκι και αςφαλι διεξαγωγι των όποιων επεμβάςεων. 
 
β. Ρίνακασ Ομάδασ ζργου για τθν παροχι υπθρεςίασ, θ οποία κα ςυνοδεφεται από τισ αντίςτοιχεσ 
βεβαιϊςεισ εμπειρίασ και αντίςτοιχα βιογραφικά ςθμειϊματα.  
γ. Ετιςια Κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα τθσ τελευταίασ τριετίασ, 
ανεξάρτθτα από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, με ιδιαίτερθ αναφορά ςτο προςωπικό που 
κα αςχολθκεί για τθ παροχι του νεροφ, ϊςτε να προκφπτει το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα. 

 

Κ.3 Χρόνοσ Ραράδοςθσ  
Ο χρόνοσ παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία του τμιματοσ τθσ προμικειασ  
Αξιολογείται ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ και παράδοςθσ τθσ προμικειασ πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ και ζτοιμθσ 
προσ λειτουργία, όπωσ προκφπτει και αιτιολογείται από το χρονοδιάγραμμα που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτεροσ από 6 μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ (ςυμπεριλαμβάνεται και ο μινασ τθσ 
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ).  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν, ςτο οποίο πρζπει να τεκμθριϊςει και αναλφςει επαρκϊσ πζραν του αντικειμζνου τθσ προμικειασ 
και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ και όλα τα κζματα που αφοροφν διαδικαςτικζσ αδειοδοτιςεισ για τθν 
εγκατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ, τισ οποίεσ πρζπει να λάβει για λογαριαςμό τθσ ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ., 
αλλά και μελζτεσ εφαρμογισ που οφείλει να εκπονιςει για αυτζσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ 
από τθν πλευρά τθσ υπθρεςίασ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ.  
Αξιολογείται θ τεκμθρίωςθ ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ του ςυνόλου των υποδομϊν με βάςθ τα οποία 
προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ ζχει πλιρθ γνϊςθ του αντικειμζνου και ζχει καταρτίςει ζνα ρεαλιςτικό 
χρονοδιάγραμμα. 
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2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

 

Κατά το δεφτερο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 
100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  
 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 
 
 Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 
Λ  =                Ρροςφερκείςα τιμι (i)  

                   Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ  
 

Θ προςφερκείςα τιμι (i) κα προκφπτει από το άκροιςμα του κόςτουσ τθσ προμικειασ, αρχικισ επζνδυςθσ 
(1) και του κόςτουσ τθσ Τριετοφσ παροχισ Υπθρεςιϊν (2), όπωσ αυτά κα ςυμπλθρωκοφν ςτο ζντυπο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα  Ραραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ  για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.    

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ106. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.56902/215 
(ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» 107. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

                                                           
106

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
107

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 
και 5 του άρκρου 22/άρκρου 258 του ν. 4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ 108. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα109, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]  .  

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -
οικονομικισ προςφοράσ . 110  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

                                                           
108

 Ρρβλ άρκρο 259 παρ. 4 του ν. 4412/2016 / άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
109

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
110

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  
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Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ111. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν 112: 

(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016 ,   

(β) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

(γ) τθ Βεβαίωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ ότι εκπρόςωποσ ι εκπρόςωποι του 
διαγωνιηόμενου επιςκζφτθκαν τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και ενθμερωκικαν από υπάλλθλο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αυτζσ, ςε ςυνζχεια θλεκτρονικά αναρτθμζνου μθνφματοσ από τον κάκε 
ενδιαφερόμενο προσ κακοριςμό τθσ θμερομθνίασ των επιςκζψεων.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ 
φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςυμπλθρωμζνο από τουσ Οικονομικοφσ φορείσ ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) και ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν 
διακιρυξθ.  

Στθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ επιςυνάπτονται οδθγίεσ - ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”  http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/ 
webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=34866246
36403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61].  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 
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 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ . 

112
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/%20webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/%20webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/%20webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Το παραπάνω ιςχφει και για τθν αναφερόμενθ ςτο ανωτζρω ςτοιχείο (γ) Βεβαίωςθ τθσ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 
– ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 H Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο κεφάλαιο «Απαιτιςεισ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται και να ςυνοδεφεται από υπολογιςμοφσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα113 114.  

Σο περιεχόμενο τθσ Τεχνικισ Προςφοράσ πρζπει κατ' ελάχιςτον να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 

1. Ολοκλθρωμζνθ Τεχνικι Λφςθ Εκτζλεςθσ τθσ Παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ 

κα περιγράφεται με ςαφινεια θ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει ο Διαγωνιηόμενοσ με ςκοπό τθν 
εκτζλεςθ του ςυνόλου τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ. Θ τεχνικι λφςθ που κα παρουςιαςτεί, πρζπει να είναι 
κατά βάςθ ςφμφωνθ με τθν τεχνικι ζκκεςθ ποφ ςυνοδεφει τθν παροφςα.  

Ο κάκε υποψιφιοσ, κα πρζπει να αποδείξει ότι ζχει κατανοιςει τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που αφοροφν 
ςτθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και να αναλφςει τον τρόπο ανταπόκριςισ του ςε αυτζσ κακϊσ και να τισ 
διευρφνει - εμπλουτίςει. Μζςα ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου να περιζχει αναλυτικι περιγραφι 
του τρόπου και  των απαιτοφμενων ενεργειϊν με τον οποίουσ ςκοπεφει να υλοποιιςει το ζργο,. 

Να υλοποιεί όλεσ τισ ενζργειεσ του ζργου ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του, ζτςι ϊςτε να 
είναι ζγκαιρθ και αποτελεςματικι θ ολοκλιρωςθ του προκθρυςςόμενου ζργου. 

 

2. Περιγραφι των Υποδομών, του Εξοπλιςμοφ και του Προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ των 
απαιτιςεων  

Να καλφψει τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των προδιαγραφϊν του εξοπλιςμοφ που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν παροχι υπθρεςίασ, ςε ςχζςθ με εκείνα που ορίηονται ςτο παράρτθμα του τεφχουσ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

3. Διαχείριςθ Παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα παρουςιάςει ςτο ςθμείο αυτό τον τρόπο που κα διαχειριςτεί τθν παρεχόμενθ 
υπθρεςία. Συγκεκριμζνα κα αναφζρεται ο τρόποσ ενθμζρωςθσ τθσ Α.Α για τθν πορεία εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, ο τρόποσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Δθμοπρατοφμενθσ Υπθρεςίασ, ο τρόποσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ τθσ και ο τρόποσ εξαςφάλιςθσ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν υγιεινισ για τθν 
εργαςία του προςωπικοφ. Επίςθσ, κάκε διαγωνιηόμενοσ, οφείλει να παρουςιάςει και να αναπτφξει τυχόν 
ζκτακτα περιςτατικά που κρίνει ότι μπορεί να εμφανιςκοφν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςισ του, 
τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ, αλλά και τα μζςα (ανκρϊπινο δυναμικό και εξοπλιςμόσ), που δφναται να 
χρθςιμοποιιςει για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

Ο φάκελοσ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ μπορεί να περιλαμβάνει ςε παράρτθμα κάκε άλλθ 
πλθροφορία, τθν οποία οι υποψιφιοι ανάδοχοι κεωροφν χριςιμθ. 
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 Ρρβλ άρκρο 315 Βιβλίο ΙΙ (Άρκρο 94 παρ. 4) του ν. 4412/2016.  
114

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλόλθτα των υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τιμι 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ»:  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τον κατωτζρω ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ ΔΕΥΑΛ: 

α/α  ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ /ΜΜ  ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €  

1. 
ΡΛΘΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
1 780.000,00€ /τεμ 780.000,00€ 

2. 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΘ  
36 Μινεσ 2.777,77€ /μινα 99.999,72€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΩ) 879.999,72€ 

 

Α. Τιμζσ [ ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ] 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 115 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “Οικονομικι Ρροςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ116. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο ανωτζρω ποςό δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
39α παρ.4 του Ν.2859/2000 (Κϊδικασ ΦΡΑ) και τα προβλεπόμενα ςτθν ΡΟΛ 1253/2014. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.   

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 / άρκρου 310  του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό 
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι 117 ςτο κεφάλαιο Β του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 118   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α (άρκρο 72 παρ. 1 α) του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ 
παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
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 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

116
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 

117
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016. 

118
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016. 
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οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 119 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

(α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ 120, 

(β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

(γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 / άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

(δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

(ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (άρκρο 305 / περ. 
γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ 
μζλθ ενϊςεων,  

(η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

(θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

(κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 91, 210,315 του ν. 4412/2016.  
120

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104, 310, 315 του ν. 4412/16.  
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 121 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 05-02-2021 και ϊρα 11:00 πμ δθλαδι τζςςερισ (4») εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ θλεκτρονικϊν προςφορϊν, 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι, 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 / άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα :  

(α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςε ζλεγχο του φακζλου Δικαιολογθτικϊν – 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για 
τθν απόρριψθ των προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των προςφορϊν με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ των και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του του οργάνου 122.   

(β) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και β’, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παρ. 3.4. τθσ παροφςασ.  

(γ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

                                                           
121

 Βλ. άρκρο 315 και ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16).   

122
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”.  
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι123 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ124.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 125.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 126 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, ΕΙΚΟΣΙ θμερϊν (20) θμερϊν 127 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

                                                           
123

 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016.  
124

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.  
125

 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016.  
126

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016.  
127

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 του ν. 
4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων' θ 
Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να 
κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ του οποίου κα 
πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ.  
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(i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

(ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

(iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του128.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ Ρρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 315 (& άρκρο 100) του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

(α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

(β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

(γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .129 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

                                                           
128

 Βλ. άρκρο 315 Βιβλίο ΙΙ (άρκρο 104 παρ. 2 και 3) του ν. 4412/2016. 
129

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
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ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ130 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ131. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά132 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν133 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 

                                                           
130

  Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
131

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
132

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

133
   Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ134. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ135 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.136 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ137. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά138. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
134

   Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
135

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

136
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

137
   Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
138

   Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.   

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
302 παρ. 1 β) / άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 / άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 139 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ140. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο του ζργου ςε τρίτο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Σε κάκε περίπτωςθ τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ και 
παράδοςθσ του νεροφ τθν φζρει ο Ανάδοχοσ. 

                                                           
139

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
140

 Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α' 
ζωσ ςτ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ παραγράφου 3 του ωσ άνω 
άρκρου. 
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 Βιβλίο ΙΙ / άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου . 141 142 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 143 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

(α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 Βιβλίο ΙΙ  / 
παρ. 4 άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

(β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

(γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

                                                           
141

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016.  
142

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 
4412/2016). 

143
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 70 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ με τθν προςωρινι  παραλαβι  του εξοπλιςμοφ  
εγκατεςτθμζνου και το 30 % μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι.  Ο εν λόγω τρόποσ 
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, εφόςον ζχει κεςμοκετθκεί . 144  

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)145 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

1.Θ πλθρωμι για τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ωσ 
ακολοφκωσ: 
α) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο τζλοσ κάκε μινα ζνα τιμολόγιο  
δθλϊνοντασ το ποςό, ίςου με το ζνα τριακοςτό ζκτο (1/36) του ποςοφ για το οποίο υπογράφθκε θ 
ςφμβαςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και ςφμφωνα με το Τιμολόγιο Ρροςφοράσ. 
β) Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου κα πρζπει να πλθρϊςει το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου, τοισ μετρθτοίσ 
εντόσ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι του. 

γ) Εάν θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου αδυνατεί να πλθρϊςει τον Ανάδοχο μζςα ςτθν προαναφερκείςα 
περίοδο των 30 θμερϊν, το οφειλόμενο  ποςό κα επιβαρυνκεί με δικαιοπρακτικό τόκο, ςφμφωνα με τθν 
τρζχουςα μονάδα, όπωσ αυτι κακορίηεται από τθν Τράπεηα Ελλάδοσ, που κα υπολογιςτεί από τθν 
τελευταία θμζρα όπου κα ζπρεπε να ζχει γίνει θ πλθρωμι (τριάντα (30) θμζρεσ από τθν παραλαβι του 
τιμολογίου) ωσ τθν θμζρα εξόφλθςθσ. Θ ανωτζρω δαπάνθ χρθματοδοτείται από ιδίουσ Ρόρουσ τθσ ΔΕΥΑΛ-
Αγ.Θ..  
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  

145
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Εάν ςτον Ανάδοχο προκφψουν επιπλζον δαπάνεσ εξ αιτίασ κακυςτεριςεων ι αναβολϊν 
παράδοςθσ του χϊρου που κα γίνει το ζργο ι λόγω τθσ αποτυχίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
να καλφψει τισ υποχρεϊςεισ τθσ όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο «Υποχρεϊςεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ» (Ραράρτθμα ΙΙ-ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ παρ. 4) ι ςαν αποτζλεςμα 
τθσ κακυςτζρθςθσ του ζργου λόγω εντολϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, όλεσ αυτζσ οι 
δαπάνεσ που κα αποδειχκοφν και κα τεκμθριωκοφν από τον Ανάδοχο με κατάλλθλο και 
αδιαμφιςβιτθτο τρόπο, κα βαρφνουν και κα καλυφκοφν από τθ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου.  

 Εάν προκφψει κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ ι ςτθν ολοκλιρωςθ των ζργων 
εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, θ θμερομθνία παροχισ κα παρατακεί για περίοδο ιςοδφναμθ με το 
χρονικό διάςτθμα τθσ κακυςτζρθςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθ Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου. Και τα δφο μζρθ κα πρζπει να προςπακιςουν ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι 
κακυςτεριςεισ και οι απϊλειεσ που κα προκφψουν από αυτζσ. Κακϊσ και να ςυνεργαςτοφν ϊςτε 
να λάβουν τα κατάλλθλα μζτρα και να αποδοκοφν οι αποηθμιϊςεισ που κα προκφψουν απϋ αυτζσ, 
όςο είναι δυνατό από τισ τρζχουςεσ αςφάλειεσ. 
 

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ προκφψουν ςτον Ανάδοχο λόγω ανϊτερθσ βίασ δεν κα αποηθμιωκοφν από τθ 
Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ146 από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:  
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ  
Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του παραςχεκεί θ 
δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι.  
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:  
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 306 &άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

                                                           
146

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016.  
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.  
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.  
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
άρκρο 218 του Ν.4412/16, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιάμεςων προκεςμιϊν 
ςφμφωνα με το άρκρο 3 (Χρόνοσ επζμβαςθσ & εκτζλεςθσ εργαςιϊν – ποινικζσ ριτρεσ) του Ραραρτιματοσ 
ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ 
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο.  
 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 147  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016.  





 

 

Σελίδα 46 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ - ππεξεζηώλ  

6.1 Χρόνοσ παράδοςησ υλικών-υπηρεςιών  
6.1.1.ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσ 
για τθν πλιρθ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ και όλων των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ-ςφνδεςθσ-ρφκμιςθσ και 
πλιρουσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 
 
ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ: Θ  περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που αφορά τθν λειτουργία -
ςυντιρθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ (Οριςτικι παραλαβι) τθσ προμικειασ και κζςθ του ςυςτιματοσ ςε 
πλιρθ αποδοτικι λειτουργία ορίηεται ςε 36 μινεσ (τρία ζτθ). 
 
Στο Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α,  υποκεφάλαια: «Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ» & «Ραραδοτζα-
Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ» κακορίηονται τα ςχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοςθσ 
τθσ προμικειασ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 
 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
 
6.1.3.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ – Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ  

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, Μζροσ Α, υποκεφάλαια: «Διάρκεια 
Σφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ» & «Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ» όπου 
κακορίηονται τα ςχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοςθσ τθσ προμικειασ και τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά και με χθμικζσ 
αναλφςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, Μζροσ Α, υποκεφάλαιο: «Ραραδοτζα- Διαδικαςία 
Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ» το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.  
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο.  
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.  
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.  
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.  
 
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  
α) μετά το πζρασ των ζξι (6) μθνϊν που είναι θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ που αφορά ςτθν πλιρθ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και όλων των εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ-ςφνδεςθσ-ρφκμιςθσ και πλιρουσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, και  
β) μετά το πζρασ των 36 μθνϊν που είναι θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
που αφορά τθ λειτουργία-ςυντιρθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ (Οριςτικι παραλαβι) τθσ προμικειασ και 
κζςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ αποδοτικι λειτουργία ι ςτθν περίπτωςθ που αςκθκεί το δικαίωμα 
προαίρεςθσ μετά το πζρασ των δζκα ετϊν (από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ).  
Ριο αναλυτικά οι ανωτζρω χρόνοι κακορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, Μζροσ Α, υποκεφάλαιο: «Διάρκεια 
Σφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ»  
Θ παράδοςθ τθσ υπό προμικεια μονάδασ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί το αργότερο εντόσ του 
διαςτιματοσ  που ζχει δεςμευτεί με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και αναφζρεται ςτθν ςφμβαςθ με 
τον Α.Φ. και μετρά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τον Α.Φ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Σε περίπτωςθ που δεν παραδοκοφν θ μονάδα ςτα 
χρονικά περικϊρια που παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο 
κυρϊςεισ. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
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υπθρεςιϊν, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 
από τθν απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει 
τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Σε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, που ορίηεται ςε τρία ζτθ (36 μινεσ), ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να λειτουργεί και να ςυντθρεί τθν μονάδα ακολουκϊντασ πάντα τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και τισ οδθγίεσ λειτουργίασ των καταςκευαςτϊν όλων των τμθμάτων που τθν απαρτίηουν όπωσ 
αναφζρεται αναλυτικά ςτο μζροσ Α του Ραραρτιματοσ Ι κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΙΙ  
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ των εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4.1.2 
τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 148  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ.  

 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
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θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).149 
 

Τρίπολθ, ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ  
 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ  
Γεωλόγοσ με Α’ β. 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
 
 
 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΘΣ 
Αγρ. Τοπ. Μθχ. με Α’ β. 
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  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
Θ μονάδα ΕΕΛ των Αγίων Θεοδϊρων λόγω μιασ ςειράσ τεχνικϊν αλλά και λειτουργικϊν κεμάτων που 
ςχετίηονται κυρίωσ με τα ςυνοδά ζργα τθσ αποχζτευςθσ δεν ζχει τεκεί μζχρι ςιμερα ςε λειτουργία και 
παραμζνει ανενεργι για αρκετά μεγάλθ χρονικι περίοδο. Για να τεκεί άμεςα ςε λειτουργία υπάρχουν τρία 
ςθμαντικά προβλιματα που πρζπει να επιλυκοφν. Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να γίνει επιςκευι / 
αντικατάςταςθ του τμιματοσ του κεντρικοφ αγωγοφ μεταφοράσ λυμάτων, θ ςυντιρθςθ αυτισ και θ 
εκκίνθςθ λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ ςε ιδιαίτερα μειωμζνθ δυναμικότθτα για να εξυπθρετιςει τισ υφιςτάμενεσ 
ςυνδζςεισ με το κεντρικό δίκτυο. 
Οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγ. Θεοδϊρων, φςτερα από ανάλυςθ του προβλιματοσ, 
ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι πρακτικά θ λειτουργία του βιολογικοφ ςτθν ςθμερινι δυναμικότθτα 
του, που δεν υπερβαίνει τουσ 3.500 χιλιάδεσ ιςοδφναμουσ κάτοικουσ και μια παροχι τθσ τάξθσ των 500 
m3/θμζρα, απαιτεί ουςιαςτικό αναςχεδιαςμό και μερικι αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ ϊςτε να επιτευχκεί θ 
ςωςτι λειτουργία αλλά και θ ςυμμόρφωςθ με τθν νζα νομοκεςία και τα προβλεπόμενα ςτθν ανανεωμζνθ 
ΑΕΡΟ (υπ’ αρ. πρωτ.: 52229/1599/31-07-2015 - ΑΔΑ:6ΔΑΘΟ1Φ-3Ν1 τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & 
Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Α.Δ. Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου). 
Εξαιτίασ τθσ λειψυδρίασ κα πρζπει θ λειτουργία τθσ ΕΕΛ ςτθν μειωμζνθ δυναμικότθτα, να γίνει 
ταυτόχρονα με τθν αναβάκμιςθ τθσ εκροισ ϊςτε το νερό να πλθροί τα κριτιρια για αςτικι και περιαςτικι 
χριςθ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό οικ. 145116/02-02-2011(ΦΕΚ Β354/2011) περί «Κακοριςμοφ μζτρων, 
όρων και διαδικαςιϊν για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων και άλλεσ 
διατάξεισ» και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ αυτισ. 
Θ εξειδικευμζνθ παρζμβαςθ αλλά και θ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί το αποτζλεςμα, δθλαδι θ οικονομικι και 
ορκι λειτουργία τθσ ΕΕΛ με το ελάχιςτο κόςτοσ με επιςκευι και αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν 
κα είναι το άμεςο αποτζλεςμα του παρόντοσ ζργου. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Άξζξν 1 : Γεληθά 

Αντικείμενο του παρόντοσ αποτελεί θ προμικεια πρόςκετου εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν επιςκευι και τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγίων Θεοδϊρων και θ παροχι 
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
Ριο αναλυτικά το αντικείμενο τθσ παροφςθσ αφορά: 
- Τον ςχεδιαςμό και τθν προμικεια του πρόςκετου εξοπλιςμοφ 
- Τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ και προςκικεσ ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ κακϊσ και 
πάςθσ φφςθσ τροποποιιςεισ για τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
αγωγοφ λυμάτων, για τθν αποδοτικι λειτουργία του ςυνολικοφ εξοπλιςμοφ ςε δυναμικότθτα (φορτίο) 
πεντακοςίων κ.μ. ανά θμζρα. 
- Τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ με υποχρζωςθ να επιτυγχάνονται όλεσ οι παραμετρικζσ 
τιμζσ για 3 ζτθ ςυμπεριλαμβανομζνων πάςθσ φφςθσ χθμικϊν και αναλωςίμων εκτόσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 
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Άξζξν 2 : Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο  

Αντικείμενο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ ΔΕΥΑ Λουτρακίου-
Αγ. Θεοδϊρων,  ςχετικά με τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να πλθροφνται ςτον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό για τθν προμικεια πρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επιςκευι και αναβάκμιςθ 
τθσ ΕΕΛ των Αγίων Θεοδϊρων και παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ για τρία (3) ζτθ, όςων 
εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα είναι απόλυτα καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ και όλοσ ο κφριοσ 
εξοπλιςμόσ που κα αποτελεί το ςτάδιο τθσ υπερδιικθςθ, των οργάνων μζτρθςθσ και των κφριων αντλιϊν 
των αντλιοςταςίων κα προζρχεται από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO, δθλ. οι καταςκευαςτζσ τθσ 
μονάδασ υπερδιικθςθσ όπωσ και οι προςφζροντεσ προμθκευτζσ/πάροχοι υπθρεςιϊν, κα πρζπει 
υποχρεωτικά να διακζτουν πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για παραγωγι, 
εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερόμενων ειδϊν. Ο διαγωνιηόμενοσ ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ 
προςφοράσ του, κα παρουςιάςει πλιρωσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό τθσ προμικειασ, περιγράφοντασ κάκε 
τμιμα αναλυτικά, παρακζτοντασ πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία (μεγζκθ και δεδομζνα, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
ιςχφσ, παροχζσ, υλικά καταςκευισ, παράμετροι λειτουργίασ κλπ.) για κάκε ςυςκευι και εξάρτθμα που 
χρθςιμοποιεί. Μαηί με τθν Τεχνικι Ζκκεςθ κα ςυνυποβλθκεί και το αντίςτοιχο διάγραμμα οισ τθσ 
εγκατάςταςθσ και με τθν κωδικοποίθςθ των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτο κάκε τμιμα του 
διαγράμματοσ. 
Θα πρζπει να γίνουν και οι απαραίτθτεσ δομικζσ αλλαγζσ, όπωσ αναφζρονται παρακάτω: 

1. ΜΕΙΣΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ  Ενοποίθςθ του καναλιοφ του μεριςτι παροχισ και καταςκευι ςωλθνϊςεων που 
κα τροφοδοτοφν ςε μία γραμμι τθ νζα δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ (παλιζσ δεξαμενζσ αποφωςφόρωςθσ) 

2. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΦΩΣΦΟΩΣΘΣ α) Κλείςιμο τθσ υποβρφχιασ κυρίδασ που επιτρζπει τθν υδραυλικι 
επικοινωνία τθσ δεξαμενισ αποφωςφόρωςθσ με τθ δεξαμενι απονιτροποίθςθσ  β) Καταςκευι 
διαχωριςτικοφ τοιχίου ςτο κανάλι του ανάμεικτου υγροφ, ζτςι ϊςτε τα λφματα να τροφοδοτοφν δια 
βαρφτθτασ τον αντιδραςτιρα. Το τοιχίο κα καταςκευαςτεί από ςκυρόδεμα.  

3. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΣΘΣ α) Καταςκευι φρεατίου απομόνωςθσ τθσ δεξαμενισ απονιτροποίθςθσ 
από τθν δεξαμενι αεριςμοφ. Το φρεάτιο κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και κα 
χωροκετθκεί εκτόσ τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ. Θ υδραυλικι επικοινωνία του φρεατίου με τθν δεξαμενι 
απονιτροποίθςθσ κα γίνεται μζςω του υφιςτάμενου υπερχειλιςτι (μικουσ 5m)  β) Καταςκευι 
διαχωριςτικοφ τοιχίου ςτο κανάλι του ανάμεικτου υγροφ, ζτςι ϊςτε τα λφματα να τροφοδοτοφν δια 
βαρφτθτασ το φρεάτιο εξόδου τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ. Το τοιχίο κα καταςκευαςτεί από ςκυρόδεμα. 

Οι παρεμβάςεισ ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό τθσ ΕΕΛ κα πραγματοποιθκεί χωρίσ να δθμιουργθκοφν 
ανατροπζσ θ εμπόδια ςτθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτο περιβάλλοντα χϊρο. Επιπλζον, θ εγκατάςταςθ τθσ 
μονάδασ υπερδιικθςθσ  ςε εμπορευματοκιβϊτιο/α (επί ποινι αποκλειςμοφ) κα γίνει εντόσ του γθπζδου 
που βρίςκεται θ ΕΕΛ και διακζτει θ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. . Θ τοποκζτθςθ τθσ UF κα γίνει με τρόπο και ςε κζςθ 
που δεν κα προκαλεί προβλιματα ςτθ λειτουργικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ και κατά τθν ζννοια τθσ 
κυκλοφορίασ προςωπικοφ – οχθμάτων. 
Σθμειϊνεται ότι ςτθν προςφορά του κάκε διαγωνιηόμενου κα περιλαμβάνεται τθσ ςυνολικισ 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων 500 m³, θ ςυντιρθςθ κακϊσ και τα ανταλλακτικά που τυχόν 
απαιτθκοφν, για 3 ζτθ πλιρουσ λειτουργίασ. 
Ο κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπεριλαμβανομζνου και του καταςκευαςτι τθσ μονάδασ υπερδιικθςθσ 
ςτο διαγωνιςμό, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει υποχρεωτικά να διακζτει πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ 
ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015, για παραγωγι, εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερόμενων 
ειδϊν κακϊσ επίςθσ πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 ι 
οποιαδιποτε ανανζωςι τουσ ι άλλο αντίςτοιχο κατά τθν ζννοια του άρκρου 309 του Ν. 4412/2016 βιβλίο 
ΙΙ με πεδίο εφαρμογισ ανάλογο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι 
προςφορζσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 
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Άξζξν 3 :  Καηάινγνο πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ 

Κατάλογοσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με ςαφι κακοριςμό του καταςκευαςτι, τφπου ςυςκευισ, 
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν κλπ., ςυνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια, προςπζκτουσ, τεχνικά εγχειρίδια 
χριςθσ και ςυντιρθςθσ για όλεσ τισ προςφερόμενεσ ςυςκευζσ, όπωσ αντλίεσ αποβλιτων, δοςομετρικά 
ςυςτιματα, μεμβράνεσ UF, όργανα μετριςεων, αυτοματιςμοφ, PLC κλπ, ςε αντιςτοιχία με τα 
αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχονται επίςθσ: 
α)  Καινοτομία τεχνολογίασ του πρόςκετου εξοπλιςμοφ 
β) Θα πρζπει να περιγράφεται-υπολογίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι θ ενεργειακι 
κατανάλωςθ ανά κ.μ. επεξεργαςμζνου υγροφ αποβλιτου (επί ποινι αποκλειςμοφ). 
 
Τεχνικι ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ : 
1. Αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ εγκατάςταςθσ (με το απαραίτθτο διάγραμμα ροισ και 

κωδικοποίθςθ των μθχανθμάτων κάκε τμιματοσ του) και τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ για τθ 
διαςταςιολόγθςθ του ςταδίου UF μαηί με τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ για αντίςτροφθ πλφςθ 
και χθμικό κακαριςμό των μεμβρανϊν. 

2. Στθν Τεχνικι ζκκεςθ κα πρζπει να υπάρχει μια ξεχωριςτι ενότθτα όπου κα γίνεται ςαφισ αναφορά 
ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ (ςυντιρθςθ και λειτουργία τθσ 
εγκατάςταςθσ). 

 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 
Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
Τρόποσ Οργάνωςθσ/Υποδομζσ : Αναλυτικι περιγραφι τόςο του τρόπου οργάνωςθσ του παρόχου 
υπθρεςιϊν (εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό) , όςο και των υποδομϊν (εξοπλιςμόσ) 
που διακζτει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ ορκι λειτουργία και 
ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 
 Αναφορά ςτο ανκρϊπινο δυναμικό που διακζτει (καταλλθλόλθτα του μοντζλου οργάνωςθσ τθσ 

παροχισ των υπθρεςιϊν, όπου κα αναλφεται θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων 
τόςο των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου όςο του λοιποφ ανκρϊπινου δυναμικοφ του παρόχου 
υπθρεςιϊν (φπαρξθ εξειδικευμζνων ςυνεργείων, οργανωμζνου τμιματοσ προμθκειϊν, οργανωμζνθσ 
αποκικθσ κ.α.) κακϊσ και ςυντονιςμόσ αυτϊν. 

 Ρεριγραφι του τρόπου απόκριςθσ των εξειδικευμζνων ςυνεργείων ςτο ζργο, θ διακεςιμότθτα και 
ταχφτθτα απόκριςισ τουσ και του πϊσ κα επιλφεται κάκε βλάβθ ι λειτουργικό πρόβλθμα 
οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου. 

 Αναφορά ςτισ υποδομζσ (εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ ) που διακζτει ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν και του δίνει τθν δυνατότθτα να επζμβει ςε τυχόν τεχνικά προβλιματα άμεςα 
και αποτελεςματικά. 

 Επίςθσ θ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν ςε τόπο, που επιτρζπει τθν γριγορθ μεταφορά τουσ ςτο 
ζργο. 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  
1. Θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ για τθν πλιρθ 

υλοποίθςθ τθσ προμικειασ και όλων των υπθρεςιϊν εργαςιϊν εγκατάςταςθσ-ςφνδεςθσ-ρφκμιςθσ και 
πλιρουσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ (Οριςτικι παραλαβι) τθσ προμικειασ 
και κζςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ αποδοτικι λειτουργία, ο ανάδοχοσ κα λειτουργεί και κα ςυντθρεί 
τθ μονάδα για 36 μινεσ. 

2. Θ Οριςτικι Ραραλαβι τθσ Ρρομικειασ κα γίνει 6 μινεσ μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι 
μετά τθν θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ κζςθσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία με τθ ςφνταξθ 
Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ, με το οποίο το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα περιζλκει κατά πλιρθ 
κυριότθτα ςτθν ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγ. Θεοδϊρων. Αμζςωσ μετά, τον 6ο μινα από τθν υπογραφι τθσ 
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ςφμβαςθσ, αρχίηει θ περίοδοσ ςυντιρθςθσ και κανονικισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ που διαρκεί 
36 μινεσ (τρία ζτθ), με δυνατότθτα προαίρεςθσ για άλλα….. 

3. Θ Οριςτικι παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (που αφορά και τθν προμικεια και 
τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν) κα γίνει εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των 
υπθρεςιϊν του αναδόχου δθλαδι μετά το πζρασ των 36 μθνϊν από τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 
προμικειασ). 

4. Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Α.Φ. για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον Ανάδοχο, 
καλείται αυτόσ να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςε 10 θμζρεσ. Το ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για 
λογαριαςμό του Α.Φ. ο Ρεριφερειάρχθσ Ρελοποννιςου. 

5. Σε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ του Α.Φ. να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να 
παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ Υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανά τουσ, 
να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθ γενικότερθ περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει κάκε 
ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο Α.Φ.  

 
Επιςθμαίνεται ότι θ ΕΕΛ Αγίων Θεοδϊρων είναι αδειοδοτθμζνθ περιβαλλοντικά ςφμφωνα με τθν αρ. 
πρωτ. 52229/1599/31-07-2015 Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΓΑΘΟ1Φ-3Ν1).  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του τμιματοσ τθσ προμικειασ, μπορεί να παρατείνεται μετά από 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν4412/2016 λαμβάνοντασ 
υπόψθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων (άρκρα 
206 και 207 και 218 του Ν4412/2016).  
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του 
Αναδόχου ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 203 του Ν4412/2016. 
 
 
 
Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  
 
ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ  
Το ςφνολο των παρεμβάςεων, τροποποιιςεων και τθσ προςκικθσ τθσ διαφγαςθσ τθσ εκροισ του 
βιολογικοφ ςταδίου με χριςθ προκαταςκευαςμζνθσ διάταξθσ μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ (UF), μαηί με τον 
απαραίτθτο θλεκτρολογικό εξοπλιςμό και του αυτοματιςμοφ κα εκτελεςτεί εντόσ του γθπζδου που 
βρίςκεται θ υφιςτάμενθ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγίων Θεοδϊρων.  
 
ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ  
 
 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται να εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. για τθ λειτουργία τθσ 
μονάδασ.  
 
 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ  
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και 
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων 
(οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά υλικά) και ότι κα 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ, όπωσ αυτζσ 
προδιαγράφονται ςτθ Ρροκιρυξθ και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι του 
καινοφργιοσ.  
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Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα ολοκλθρϊςει τα ζργα και κα ξεκινιςει τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ ΕΕΛ 
εντόσ του κακοριςμζνου χρόνου.  
Μετά τθν Βεβαίωςθ Ρεραίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου (Ρρομικειασ και Ραροχισ Υπθρεςιϊν) κα 
παρζχει γραπτι εγγφθςθ διάρκειασ ενόσ ζτουσ για τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όντασ υπεφκυνοσ και 
υπόλογοσ για κάκε πταίςμα κακϊσ και για κάκε απαιτοφμενθ δαπάνθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ 
ανεξαιρζτωσ κατά το διάςτθμα αυτό.  
Να εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ.  
Για τα ανωτζρω ο ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν Υπεφκυνθ διλωςθ που κα υποβάλλει όπωσ αναφζρεται 
ςτο Ραράρτθμα ΙV. 
 
Ππωσ αναφζρκθκε ςτο άρκρο 1.3 τθσ διακιρυξθσ αλλά και ςτο Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α, άρκρο 1, ο 
ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ όλων των ανωτζρω μαηί 
με προςωπικό, χθμικά, ανταλλακτικά και αναλϊςιμα για 3 χρόνια με ςτακερι τιμι. Στο πζρασ τθσ 3ετίασ ο 
ανάδοχοσ κα παραδϊςει το ςφςτθμα επεξεργαςίασ λυμάτων ςε κανονικι λειτουργία και με ζνα ζτοσ 
πλιρθ εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ. Επίςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων κα ενθμερϊνει 
πλιρωσ και με τεχνικό εγχειρίδιο (manual) λειτουργίασ-ςυντιρθςθσ τουσ εκπροςϊπουσ του εργοδότθ και 
κα εκπαιδεφει.  
 

 
Ραρατάςεισ  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016.Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 βιβλίο ΙΙ και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  
Θ Σφμβαςθ τροποποιείται μόνο γραπτϊσ και κατόπιν ςυμφωνίασ των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον 
ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ μελλοντικϊν βελτιϊςεων των 
παραδοτζων, παρζχοντασ κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία του ηθτθκεί.  
Σε περίπτωςθ που ο προςφερόμενοσ από τον Ανάδοχο εξοπλιςμόσ ι λογιςμικό ζχει τροποποιθκεί, 
βελτιωκεί ι ςταματιςει να διατίκεται, από τθν θμερομθνία προςφοράσ μζχρι τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα, μζςα ςτα χρονικά πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, να εγκαταςτιςει 
άλλον, τουλάχιςτον ίδιων ι καλφτερων χαρακτθριςτικϊν, με τισ ίδιεσ τιμζσ τθσ Σφμβαςθσ και μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προτεινόμενθ αντικατάςταςθ 
 

Λοιπζσ Αδειοδοτιςεισ  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ άμεςα μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ να μεριμνιςει για τθν 
ζκδοςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων και αδειοδοτιςεων τθσ εγκατάςταςθσ, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου.  
 
Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 
Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθ τοποκζτθςθ του πρόςκετου εξοπλιςμοφ και των τροποποιιςεων εντόσ 
του διακζςιμου οικοπζδου όπωσ κακορίηεται από το τοπογραφικό διάγραμμα, που κα παραδοκεί από τθν 
ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγ. Θεοδϊρων. Θ αιςκθτικι εικόνα κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ, προκειμζνου να 
παρουςιάηεται ζνα ςυνολικά κετικό αποτζλεςμα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Αντικείμενο του παρόντοσ αποτελεί θ προμικεια πρόςκετου εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν επιςκευι και τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγίων Θεοδϊρων και θ παροχι 
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν(3) ετϊν. 
Θ προμικεια του πρόςκετου εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα. Μετά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και το πζρασ τθσ ςυντιρθςθσ θ 
εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων των Αγ. Θεοδϊρων κα είναι πλιρθσ, ζτοιμθ προσ λειτουργία. Ο 
προμθκευτισ κα τθ κζςει ςε δοκιμαςτικι λειτουργία με δικζσ του δαπάνεσ (εκτόσ εκείνθ τθσ θλεκτρικισ 
παροχισ). 

Θ λειτουργία τθσ ΕΕΛ Αγ. Θεοδϊρων ςτθν ςθμερινι δυναμικότθτα τθσ απαιτεί ουςιαςτικό αναςχεδιαςμό 
και μερικι αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ ϊςτε να επιτευχκεί αποδοτικι λειτουργία ςτθν παροφςα 
πραγματικι ειςροι αποβλιτων των 500 m³/d που είναι πολφ χαμθλότερθ από τθν παροχι ςχεδιαςμοφ τθσ 
μονάδασ που ιταν πολλαπλάςια 5.737 m³/h. Θ τελικι εκροι μετά και τθν αναβάκμιςθ κα πρζπει να 
πλθροί τα κριτιρια για αςτικι και περιαςτικι χριςθ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό οικ. 145116/02-02-
2011(ΦΕΚ Β354/2011). 

 

Οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν κυρίωσ: 

1. Τθν αλλαγι χριςθσ οριςμζνων εκ των υφιςτάμενων δεξαμενϊν ϊςτε θ βιολογικι επεξεργαςία να 
ανταποκρίνεται ςτο υποπολλαπλάςιο ειςερχόμενο υδραυλικό φορτίο ςε ςχζςθ με αυτό με το 
οποίο ςχεδιάςτθκε αρχικά θ μονάδα. 

2. Τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου SBR ϊςτε να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ βιολογικι επεξεργαςία των 
υγρϊν αποβλιτων με αποδοτικό τρόπο χρθςιμοποιϊντασ όμωσ τισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ 

3. Τθν προςκικθ ενόσ νζου ςταδίου με χριςθ τεχνολογίασ μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ (UF) για τθν 
επίτευξθ των απαιτοφμενων υψθλϊν ορίων διάκεςθσ του επεξεργαςμζνου αποβλιτου, ϊςτε να 
είναι δυνατι ι αςτικι/περιαςτικι επαναχρθςιμοποίθςι του. 

Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ και λοιπό μθχανολογικό 
εξοπλιςμό είναι οι εξισ: 

1. Οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ αποφωςφόρωςθσ ενοποιοφνται για τθν εξαςφάλιςθσ μίασ ενιαίασ 
δεξαμενισ εξιςορρόπθςθσ 700 m3. Θ δεξαμενι αυτι κα διακζτει και μία υποβρφχια αντλία για τθν 
προϊκθςθ του υγροφ ςτθν επόμενθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ. 

2. Οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ ενοποιοφνται για τθν εξαςφάλιςθ μίασ ενιαίασ 
δεξαμενισ όπου κα λαμβάνει χϊρα θ βιολογικι επεξεργαςία με τθ μζκοδο SBR.  

3. Κατάργθςθ των δεξαμενϊν αεριςμοφ κακϊσ ο όγκοσ τουσ είναι πολφ μεγάλοσ για το πραγματικό 
ειςερχόμενο υδραυλικό φορτίο. 

4. Κατάργθςθ του αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ, κακϊσ με τθ μζκοδο SBR δεν χρειάηεται θ 
ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγροφ. Ρικανι αξιοποίθςθ των αντλιϊν ςτισ δεξαμενζσ 
εξιςορρόπθςθσ και βιολογικισ επεξεργαςίασ SBR. 

5. Κατάργθςθ τθσ δεξαμενισ κακίηθςθσ κακϊσ ο διαχωριςμόσ και θ απομάκρυνςθ τθσ ιλφοσ κα 
πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο τθσ διεργαςίασ SBR μζςα ςτθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ. 

6. Κατάργθςθ τθσ διεργαςίασ τθσ κροκκίδωςθσ κακϊσ δεν είναι επικυμθτι για το επερχόμενο ςτάδιο 
τθσ υπερδιικθςθσ που προςτίκεται. Ωςτόςο, θ υφιςτάμενθ δεξαμενι κροκκίδωςθσ μπορεί να 
αξιοποιθκεί ωσ δεξαμενι ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ του διαυγαςμζνου υγροφ μζχρι τθν 
τροφοδοςία του ςτο ςτάδιο τθσ υπερδιικθςθσ. 

7. Ρροςκικθ ςταδίου υπερδιικθςθσ με τθν προμικεια εξωτερικϊν ςτοιχείων, που κα παραδοκοφν 
προκαταςκευαςμζνα εντόσ μεταλλικοφ/ων εμπορευματοκιβωτίου/ων και ζτοιμα προσ ςφνδεςθ 
ςτθν υφιςτάμενθ μονάδα. 
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8. Αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου μετρθτι παροχισ με παροχόμετρο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 
πλιρωσ λειτουργικό για τθ νζα παροχι. 

9. Θζςθ ςε εφεδρεία των ςταδίων απολφμανςθσ και μετα-αεριςμοφ για πικανι χριςθ ςε περίπτωςθ 
αςτοχίασ ι ανάγκθ πρόςκετθσ ςυντιρθςθσ και απολφμανςθσ του εξερχόμενου αποβλιτου πριν 
από τθ διάκεςι του ι χριςθ του για άρδευςθ. 

10. Διατιρθςθ των ςταδίων ομογενοποίθςθσ και πάχυνςθσ-αφυδάτωςθσ, εφόςον κρικεί ότι οι 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ είναι λειτουργικά επαρκείσ. Διαφορετικά κα πρζπει να προτακεί άλλθ 
λφςθ αφυδάτωςθσ- ςυμπφκνωςθσ τθσ ιλφοσ, όπωσ εγκατάςταςθ κατάλλθλθσ φιλτρόπρεςςασ ι 
άλλοσ αποτελεςματικόσ εξοπλιςμόσ. 

Τα ςτάδια αντλιοςταςίου ανφψωςθσ εςχάρωςθσ, εξάμμωςθσ, λιποςυλλογισ των λυμάτων, όπωσ και τα 
ςτάδια εςχαριςμοφ, υποδοχισ και προαεριςμοφ των βοκρολυμάτων διατθροφνται ωσ ζχουν. Κάκε 
Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ τθσ ΕΕΛ  Αγ. Θεοδϊρων (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
ϊςτε να ςχθματίςει πλιρθ και ςαφι εικόνα του υφιςτάμενθσ διάταξθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Ωσ προσ τον 
υφιςτάμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό, κα πρζπει να διενεργιςει ζλεγχο λειτουργικισ επάρκειασ (ποιοτικι 
κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ), λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν δυνατότθτα να μπορεί να λειτουργιςει 
αποδοτικά για τουλάχιςτον 3 ζτθ μετά τθν αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΛ, όςο και ωσ προσ τθ δυναμικότθτά του, 
δεδομζνθσ τθσ μείωςθσ του υδραυλικοφ φορτίου ςτθν οποία κα λειτουργιςει θ μονάδα ςε ςχζςθ με τθν 
πρωτόλεια παροχι ςχεδιαςμοφ τθσ. 

 

Μζκοδοσ επεξεργαςίασ SBR 

Θ μζκοδοσ SBR, θ οποία κα ενςωματωκεί ςτθν ςυνολικι εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ, αποτελεί μία μζκοδο 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων που ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ μεκόδου του παρατεταμζνου αεριςμοφ με 
τθ διαφορά ότι όλα τα ςτάδια επεξεργαςίασ λαμβάνουν χϊρα ςτθν ίδια δεξαμενι ςε χρονικι αλλθλουχία. 

Ζτςι, ςτθν ίδια δεξαμενι κα πρζπει να λαμβάνουν χϊρα τα ακόλουκα ςτάδια: 

1. Βιολογικι επεξεργαςία (react phase) 

2. Θρεμία χωρίσ αεριςμό (settle phase) και διαχωριςμόσ διαυγαςμζνου υγροφ και ιλφοσ με τθν 
διεργαςία τθσ κακίηθςθσ ςτθν ίδια δεξαμενι.  

3. Απομάκρυνςθ (decant phase) του διαυγαςμζνου υγροφ προσ τριτοβάκμια επεξεργαςία ι και προσ 
διάκεςθ. 

4. Απομάκρυνςθ (decant phase) τθσ ιλφοσ προσ περαιτζρω επεξεργαςία και αφυδάτωςθ. 

Κατά τθν φάςθ τθσ επεξεργαςίασ, το υγρό απόβλθτο κα ρζει ςτθ ηϊνθ προ-αντίδραςθσ ςυνεχϊσ ϊςτε να 
αντιδράςει με το ανάμικτο υγρό. Ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τθσ επεξεργαςίασ, θ φάςθ τθσ επεξεργαςίασ 
μπορεί να διακρίνεται ςε περιόδουσ αεριςμοφ, ανοξικισ ανάμιξθσ, αναερόβιων ςυνκθκϊν ι ςυνδυαςμό 
αυτϊν. Κακϊσ θ τροφοδοςία τθσ δεξαμενι κα ςυνεχίηεται, οι αντιδράςεισ οξείδωςθσ και βιολογικισ 
αποδόμθςθσ κα διενεργοφνται ταυτόχρονα για τθν επεξεργαςία του αποβλιτου. 

Κατά τθ φάςθ τθσ θρεμίασ (settle phase) ο αεριςμόσ κα πρζπει να διακόπτεται και να επιτρζπεται ςτα 
αιωροφμενα ςτερεά να κακιηάνουν. Θ είςοδοσ ανεπεξζργαςτου υγροφ αποβλιτου κα ςυνεχίηεται ςτθ ηϊνθ 
προ-αντίδραςθσ όςο θ κφρια ηϊνθ αντίδραςθσ είναι ςε θρεμία. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ αυτισ κα 
πρζπει να ζχει επιτευχκεί ικανοποιθτικόσ διαχωριςμόσ ιλφοσ από το υπόλοιπο υγρό.  

Κατά τθ φάςθ τθσ απομάκρυνςθσ (decant phase), το διαυγαςμζνο υγρό απομακρφνεται από τθσ ανϊτερθ 
ςτάκμθ τθσ δεξαμενι είτε με αντλίεσ (επιπλζουςεσ ι υποβρφχιεσ) είτε με κατάλλθλουσ μθχανικοφσ 
επιπλζοντεσ ςυλλεκτιρεσ υπερκείμενου (decanters). Αντίςτοιχα, ςε χρονικι ςειρά ι ταυτόχρονα, κα 
πραγματοποιείται θ απομάκρυνςθ τθσ ιλφοσ από το πυκμζνα τθσ δεξαμενισ με κατάλλθλθ αντλία 
μεταφοράσ ιλφοσ. 

 

Οι τροποποιιςεισ και οι παρεμβάςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ τθσ ΕΕΛ αναφζρονται ωσ ακολοφκωσ. 
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1. ΜΟΝΑΔΑ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΙ ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΟΛΥΜΑΤΩΝ 

H μονάδα υποδοχισ και προεπεξεργαςίασ βοκρολυμάτων παραμζνει ωσ ζχει και κα αξιοποιθκεί ςτθν 
προεπεξεργαςία. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγξει τθν λειτουργικι επάρκεια των υποβρφχιων αντλιϊν. Σε 
περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτθ θ ςυντιρθςι τουσ ι και αντικατάςταςι τουσ, αυτζσ κα πρζπει να 
πλθροφν τα ακόλουκα ενδεικτικά μεγζκθ: 

ΑΝΤΛΙΕΣ   

Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων μονάδων   2 (1+1 εφεδρικι) 

Ραροχι  30 m3/h 

Μανομετρικό φψοσ 9 m 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 2 KW 

 

Ζλεγχοσ λειτουργικι επάρκειασ κα πρζπει να διενεργθκεί και ςτον αναδευτιρα και το φυςθτιρα του 
τμιματοσ αυτοφ με τα ακόλουκα ενδεικτικά χαρακτθριςτικά: 

ΦΥΣΘΤΘΑΣ 

  αρικμόσ εγκατεςτθμζνων μονάδων 1 

παροχι αζρα / φυςθτιρα 150 m3/h 

μανομετρικό λειτουργίασ 500 mbar 

ταχφτθτα περιςτροφισ 2000 rpm   

εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 5.5 KW 

 

 ΑΝΑΔΕΥΤΘΑΣ  

Διανομζασ Hub design  Θωρακιςμζνο  

Υλικό πτερωτισ AISI 316 

Ρροτεινόμενθ ελάχιςτθ μζςθ ταχφτθτα  0.26 m/s 

Ρροτεινόμενο ελάχιςτο βάκοσ βφκιςθσ  0.7 m 

Ελάχιςτθ προτεινόμενθ απαιτοφμενθ ϊκθςθ  1000 N 

Μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ  Inner Cemented Carbide/Cemented Carbide 
(WCCR/WCCR) 

outer Cemented Carbide/Cemented Carbide 
(WCCR/WCCR) 

Θλεκτρικι παροχι 3 x 400 V AC  50 Hz 

Ρόλοι 8 

Θερμοκραςία  40 °C / 104 °F 

Σφςτθμα ςτιριξθσ αναδευτιρα με δφο πακτϊςεισ, τερματικό ςτιριγμα και κοιλοδοκό. υκμιηόμενο ωσ 
προσ τον προςανατολιςμό του κατά 180 μοίρεσ, καταςκευαςμζνο εξ’ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304. 

 

2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΧΙΚΘΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ 

Το αντλιοςτάςιο αρχικι ανφψωςθσ διατθρείται ωσ ζχει. Είναι ορκογϊνιασ κατόψεωσ καταςκευαςμζνο 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και φζρει οπζσ καλυμμζνεσ με λαμαρινοκαταςκευι. Ρεριλαμβάνει υπόγειο 
κάλαμο αναρροφιςεωσ εντόσ του οποίου ζχουν τοποκετθκεί οι υποβρφχιεσ αντλίεσ. Λόγω μείωςθσ τθσ 
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παροχισ, από τισ πζντε υποβρφχιεσ αντλίεσ διαφορετικϊν τφπων, κα διατθρθκοφν μόνο οι 2 τφπου CP 
3127.181/LT/441.  

Ο Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ελζγξει τθν φυςικι κατάςταςθ και τθν λειτουργικι επάρκεια των 
υποβρφχιων αντλιϊν. Σε περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτθ θ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςι τουσ, κα πρζπει 
να καλφπτονται θ δυναμικότθτα, τα υλικά καταςκευισ των αντλιϊν κακϊσ και θ ιςχφσ του 
θλεκτροκινθτιρα οδιγθςθσ. 

 

3. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΩΣΘΣ  

Θ μονάδα τθσ εςχάρωςθσ βρίςκεται εντόσ κτιρίου το οποίο διακζτει μονοράγα με βαροφλκο για τθν 
διακίνθςθ του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ ι βλάβθσ. Θ μονάδα τθσ εςχάρωςθσ αποτελείται 
από μία αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα πλάτουσ 0.8 m με διάκενα 6 mm και μία απλι ανοξείδωτθ εςχάρα 
πλάτουσ 1 m με διάκενα ράβδων 20 mm παράλλθλθ προσ τθν αυτόματθ θ οποία χρθςιμοποιείται ςε 
περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ για ςυντιρθςθ τθσ αυτόματθσ εςχάρασ. Σε περίπτωςθ ζμφραξθσ τθσ 
αυτόματθσ εςχάρασ και ανφψωςθσ τθσ ςτάκμθσ ςτο κανάλι τθσ, τα λφματα υπερχειλίηουν αυτόματα προσ 
το κανάλι τθσ χειροκίνθτθσ εςχάρασ. Ρίςω από τθν αυτόματθ εςχάρα λειτουργεί διάταξθ μεταφορικοφ 
κοχλία που κα δζχεται τα εςχαρίςματα, κα τα μεταφζρει και κα τα αποκζτει τελικά ςε κατάλλθλα δοχεία 
ςυλλογισ των εςχαριςμάτων. 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ εςχάρωςθσ διατθρείται ωσ ζχει εφόςον ο Διαγωνιηόμενοσ ελζγξει τθν 
λειτουργικι επάρκεια και τθν κρίνει κατάλλθλθ. 

 

4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΜΜΩΣΘΣ - ΛΙΡΟΣΥΛΛΟΓΘΣ 

Μετά τθν εςχάρωςθ ζχει καταςκευαςτεί ζνασ επιμικθσ αεριηόμενοσ αμμοςυλλζκτθσ - λιποςυλλζκτθσ 
ωφζλιμου μικουσ 11 m  ςτον οποίο διαχωρίηονται οι κόκκοι τθσ άμμου από τα λφματα, ενϊ ςυλλζγονται 
ςε πλευρικό χϊρο τα επιπλζοντα και τα λίπθ. Θ γεωμετρία του εξαμμωτι είναι τζτοια  ϊςτε να 
επιτυγχάνεται πλιρωσ θ ςπειροειδισ κίνθςθ του αζρα (SPIRAL ROLL) με ςτακερι επιμικθ ταχφτθτα 0.3 
m/sec ςε κάκε ςυνκικθ ροισ και ςε όλθ τθν διατομι τθσ δεξαμενισ. Για να διατθρθκεί θ ταχφτθτα των 
λυμάτων εντόσ του εξαμμωτι ςτακερι και να αποφευχκεί θ εναπόκεςθ των οργανικϊν μαηί με τθν άμμο, 
διοχετεφεται αζρασ ςτθν δεξαμενι εξάμμωςθσ. Θ παροχι του αζρα ανά μζτρο μικουσ του εξαμμωτι ζχει 
υπολογιςκεί με βάςθ το μικοσ του εξαμμωτι και το βάκοσ βφκιςθσ των διαχυτικϊν ςτοιχείων και είναι 
12,5 m3/m-hr. 

Ζχουν τοποκετθκεί δφο φυςθτιρεσ (ζνασ ςε λειτουργία και ζνασ εφεδρικόσ).   Ο αεριςμόσ παράγεται μζςω 
φυςθτιρων χαμθλισ πίεςθσ (roots) και προςφζρεται μζςω ςυςτιματοσ ςωλθνϊςεων και διαχυτϊν ςτθ 
δεξαμενι του εξαμμωτι. Οι διαχφτεσ είναι χονδρισ φυςαλίδασ και ζχουν τοποκετθκεί κατά μικοσ τθσ 
δεξαμενισ ςτθν πλευρά με τθν μικρότερθ κλίςθ και ςε βάκοσ 2 m από τθν ςτάκμθ των υγρϊν. Ζχουν 
τοποκετθκεί ςυνολικά 16 διαχφτεσ.  Ο πυκμζνασ τθσ δεξαμενισ ςε όλο το μικοσ τθσ είναι διαμορφωμζνοσ 
με μεγάλθ εγκάρςια κλίςθ ςχθματίηοντασ μία ςτενι αφλακα όπου ςυςςωρεφεται  θ άμμοσ. Εςωτερικά 
φζρει κακ' όλο το μικοσ τθσ ζνα θμιβυκιςμζνο κατακόρυφο πζταςμα που ςκοπό ζχει να ςυγκρατεί από 
τθν πλευρά του πυκμζνα με τθν μικρότερθ κλίςθ τα λίπθ που διαχωρίηονται με τθν βοικεια του αζρα και 
που επιπλζουν ςτθν επιφάνεια. Επίςθσ υπάρχει θμιβυκιςμζνο πζταςμα  προ τθσ εξόδου των λυμάτων και 
ςτθν αρχι του φρεατίου λιποςυλλογισ, ϊςτε να παρεμποδίηεται θ διαφυγι των επιπλεόντων λιπϊν μαηί 
με τα λφματα. 

Θ άμμοσ και τα λίπθ απομακρφνονται με τον εξοπλιςμό που διακζτει μία παλινδρομικι γζφυρα θ οποία 
κινείται επάνω ςτισ ςτζψεισ των εξωτερικϊν τοιχίων τθσ δεξαμενισ με 4 τροχίςκουσ εκ των οποίων οι δφο 
είναι κινθτιριοι. 

Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ διατθρείται ωσ ζχει εφόςον ο υποψιφιοσ Διαγωνιηόμενοσ ελζγξει ςχολαςτικά τθν 
λειτουργικι επάρκεια και τθν κρίνει κατάλλθλθ. Θα πρζπει να ελεγχκεί ιδιαίτερα θ λειτουργία του 
φυςθτιρα και τθσ παλινδρομικισ γζφυρασ άμμου κακϊσ και επιπλεόντων. Σε περίπτωςθ που κρικοφν μθ 
λειτουργικοί κα πρζπει να αντικαταςτακοφν τουλάχιςτον από αντίςτοιχο εξοπλιςμό. Ακολουκοφν 
ενδεικτικά χαρακτθριςτικά του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ. 
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ΦΥΣΘΤΘΑΣ 

  αρικμόσ εγκατεςτθμζνων μονάδων 1 

παροχι αζρα / φυςθτιρα 150 m3/h 

μανομετρικό λειτουργίασ 500 mbar 

ταχφτθτα περιςτροφισ 2000 rpm   

εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 5.5 KW 

 

ΡΛΥΝΤΘΙΔΑ ΑΜΜΟΥ 

  αρικμόσ εγκατεςτθμζνων μονάδων 1 

παροχι αζρα / φυςθτιρα 20 m3/h 

διάμετροσ κοχλία 215 mm 

διάμετροσ κελφφουσ-κοχλία  260 mm 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 0,25 KW 

υλικό καταςκευισ AISI 304 L 
εςωτερικι επζνδυςθ κοχλία PEHD 8 mm 

 

5. ΜΕΙΣΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ 

Ο μεριςτισ παροχισ κα καταργεικεί κακϊσ δεν προβλζπεται θ λειτουργία τθσ μονάδασ ςε δφο 
παράλλθλεσ γραμμζσ. 

 

6. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΦΩΣΦΟΩΣΘΣ 

Οι δεξαμενζσ αποφωςφόρωςθσ κα καταργθκοφν και κα ενοποιθκοφν ϊςτε να λειτουργιςουν ωσ 
δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ τθσ νζασ μονάδασ επεξεργαςίασ. Ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ δεξαμενισ 
εξιςορρόπθςθσ κα πρζπει να είναι 688 m3. Tα απόβλθτα από τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ κα 
τροφοδοτοφνται ςτθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ (SBR) μζςω υποβρφχιασ αντλίασ. Για το ςκοπό 
αυτό μπορεί να αξιοποιθκεί θ μία από τισ δφο αντλίεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο αντλιοςτάςιο 
ανακυκλοφορίασ. Ο Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ελζγξει τθν φυςικι κατάςταςθ και τθν λειτουργικι 
επάρκεια τθσ υποβρφχιασ αντλίασ. Σε περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτθ θ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ 
αυτισ, κα πρζπει να καλφπτονται τουλάχιςτον θ δυναμικότθτα και οι προδιαγραφζσ τθσ υφιςτάμενθσ. 

 

7. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Οι δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ όγκου 344 m3 ζκαςτθ κα ενοποιοφνται, ϊςτε να αποτελζςουν τθν ενιαία 
δεξαμενι βιολογικισ διεργαςίασ με τθ μζκοδο SBR. Tα απόβλθτα από τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ κα 
τροφοδοτοφνται ςτθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ (SBR) μζςω υποβρφχιασ αντλίασ. Για το ςκοπό αυτό 
κα μποροφςε να αξιοποιθκεί θ μία από τισ δφο αντλίεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο αντλιοςτάςιο 
ανακυκλοφορίασ. Επιπλζον, ςτισ δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ βρίςκονται 2 αργόςτροφοι υποβρφχιοι 
αναδευτιρεσ (mixers) για τθν αιϊρθςθ του υγροφ εντόσ των δεξαμενϊν και τθν αποφυγι ςυνκθκϊν 
κακίηθςθσ. Οι αναδευτιρεσ αυτοί κα πρζπει να ελεγχκοφν για τθν λειτουργικι τουσ επάρκεια ϊςτε να 
αξιοποιθκοφν ςτθ δεξαμενι SBR κατά τθν ανοξικι περίοδο. Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει 
να ελζγξει τθν φυςικι κατάςταςθ και τθν λειτουργικι επάρκεια των υφιςτάμενων αντλιϊν ϊςτε να κρίνει 
και να αποφαςίςει τθν ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ τουλάχιςτον ςε μία από αυτζσ. Σε περίπτωςθ 





 

 

Σελίδα 60 

αντικατάςταςθσ κα πρζπει να καλφπτονται τουλάχιςτον θ δυναμικότθτα και οι προδιαγραφζσ τθσ 
υφιςτάμενθσ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να προςτεκοφν δφο λοβοειδείσ φυςθτιρεσ για τον αεριςμό του ανάμικτου υγροφ κατά 
τθ φάςθ επεξεργαςίασ (react phase) ον. παροχισ τουλάχιςτον 350 m³/h ζκαςτοσ. Το ςυγκρότθμα λοβοειδι 
φυςθτιρα κα πρζπει να φζρει ςιγαςτιρα/φίλτρο αναρρόφθςθσ, ςιγαςτιρα κατάκλιψθσ/βάςθ, ειδικι 
ςτιριξθ κινθτιρα για αυτόματθ τάνυςθ ιμάντων με προφυλακτιρα, βαλβίδα αςφαλείασ υπερπίεςθσ, 
βαλβίδα αντεπιςτροφισ, ελαςτικό αντικραδαςμικό ςφνδεςμο ςωλινα κατάκλιψθσ και αντικραδαςμικά 
ςτθρίγματα βάςθσ. Ο θλεκτροκινθτιρασ κα είναι τριφαςικοφ ρεφματοσ,400-440/690-760V, 50/60Hz, 
αςφγχρονου βραχυκυκλωμζνου δρομζα, ζδραςθσ Β3, προςταςίασ IP 55, κλάςθσ μόνωςθσ F. Ο κινθτιρασ 
ικανοποιεί το πρότυπο IE3 για τθν ενεργειακι απόδοςθ, με βάςθ τισ κατθγορίεσ απόδοςθσ που ορίηονται 
ςτο πρότυπο IEC 60034-30. 

 

8. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΕΙΣΜΟΥ 

Θ δεξαμενι αεριςμοφ κα καταργθκεί κακϊσ θ χωρθτικότθτά τθσ είναι πολφ μεγάλθ για τθν εξυπθρζτθςθ 
του περιοριςμζνου νζου υδραυλικοφ φορτίου.  

 

9. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ  

Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, οι αντλίεσ του αντλιοςταςίου κα αξιοποιθκοφν ςτισ δεξαμενζσ 
εξιςορρόπθςθσ και SBR.  Το αντλιοςτάςιο κα εξυπθρετεί το ρόλο φρεατίου εξιςορρόπθςθσ πλζον. 

 

10. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΘΙΗΘΣΘΣ  

Θ δεξαμενι κακίηθςθσ επίςθσ κα καταργθκεί κακϊσ θ διαδικαςία τθσ κακίηθςθσ αποτελεί τμιμα τθσ 
διεργαςίασ που κα λαμβάνει χϊρα ςτθ δεξαμενι SBR, όπου και κα γίνεται ο διαχωριςμόσ και θ 
απομάκρυνςθ τθσ ιλφοσ από το υπερκείμενο διαυγαςμζνο υγρό.  

 

11. ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΟΚΚΙΔΩΣΘΣ  

Στθ μονάδα κροκκίδωςθσ με αργι και ταχεία ανάδευςθ προβλεπόταν θ προςκικθ χθμικϊν για τθν 
επίτευξθ ςυςςωμάτωςθσ και κροκκίδωςθσ των κολλοειδϊν και αιωροφμενων ςτερεϊν. Επίςθσ, ςτο ίδιο 
ςτάδιο τθσ διφλιςθσ του διαυγαςμζνου υγροφ, είχαν προβλεφκεί και δφο φίλτρα με αυτοκακαριηόμενα 
πλζγματα με ςκοπό να ςυγκρατοφνται τα αιωροφμενα ςτερεά και το διυλιςμζνο νερό να αποχετεφεται ςτθ 
μονάδα μζτρθςθσ τθσ παροχισ. 

Εφόςον κα εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ τθσ υπερδιικθςθσ, θ κροκκίδωςθ δεν ςυνίςταται για το διαυγαςμζνο 
υγρό και ςυνεπϊσ καταργείται ωσ διεργαςία. Ωςτόςο, θ υφιςτάμενθ δεξαμενι κα μπορεί να αξιοποιθκεί 
ωσ δεξαμενι ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ πριν τθν προϊκθςθ ςτθ μονάδα υπερδιικθςθσ.  

 

12. ΜΕΤΘΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ  

Ο μετρθτισ Ραροχισ αποτελείται από ζναν δίαυλο Venturi ςτον οποίο γίνεται θ μζτρθςθ με όργανο τφπου 
υπεριχων. Δεδομζνου ότι οι αιςκθτιρεσ ζχουν μείνει ανενεργοί για πολφ καιρό, κρίνεται απαραίτθτοσ ο 
ζλεγχοσ τθσ λειτουργικισ τουσ επάρκειασ και πικανότατα θ αντικατάςταςι  του μετρθτι με κάποιο 
αντίςτοιχο ι και ςφγχρονθσ ςχεδίαςθσ. 

 

13. ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ – ΧΛΩΙΩΣΘ 

Θ μονάδα απολφμανςθσ αποτελείται από μία ορκογωνικι δεξαμενι με ενδιάμεςα τοιχεία ςε μαιανδρικι 
διάταξθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται εμβολικοφ τφπου ροι. Υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ υποχλωριϊδουσ 
νατρίου μζςω δοςομετρικϊν αντλιϊν. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί θ παράκαμψθ τθσ μονάδασ (by-pass), 
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αυτό κα είναι δυνατό να γίνει με τον χειριςμό κατάλλθλων κυροφραγμάτων.  Θ δεξαμενι αυτι κα 
μποροφςε να διατθρθκεί ςε εφεδρεία ςε περίπτωςθ που κα χρειαςτεί πρόςκετθ απολφμανςθ μετά τθν 
υπερδιικθςθ. Κατά κανόνα όμωσ το ςτάδιο τθσ υπερδιικθςθσ εγγυάται τθν ικανοποιθτικι ποιότθτα 
εκροισ. Ο υποψιφιοσ Διαγωνιηόμενοσ κα εξετάςει προςεκτικά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και κα 
προτείνει τελικά τθ δικι του τεχνικι λφςθ και για τθν αξιοποίθςθ ι μθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δεξαμενισ. 

 

14. ΜΕΤΑΑΕΙΣΜΟΣ 

Το ςτάδιο του μετα-αεριςμοφ εξαςφαλίηει τθν οξυγόνωςθ των λυμάτων πριν τθν τελικι διάκεςθ τουσ. Θ 
δεξαμενι αποτελείται από μία μαιανδρικι δεξαμενι, ϊςτε θ ροι να είναι εμβολικοφ τφπου και είναι 
εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα αεριςμοφ μζςω φυςθτιρα και διαχυτϊν. Δεν κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ τθσ 
με τθ νζα εφαρμοηόμενθ μζκοδο, αλλά παρόλα αυτά κα μποροφςε να διατθρθκεί για εφεδρικι χριςθ. Ο 
υποψιφιοσ Διαγωνιηόμενοσ κα αποφαςίςει για το εάν κα αξιοποιθκεί και με ποιο τρόπο, βάςει τθσ 
τεχνικισ λφςθσ που κα προτείνει. 

 

15. ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  

15.1 ΟΜΟΓΕΝΟΡΟΙΘΣΘ 

Διατθρείται ωσ ζχει εφόςον είναι λειτουργικά επαρκισ. 

15.2 ΡΑΧΥΝΣΘ ΑΦΥΔΑΤΩΣΘ 

Διατθρείται ωσ ζχει εφόςον είναι λειτουργικά επαρκισ. 

Ο υποψιφιοσ Διαγωνιηόμενοσ κα κρίνει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν λειτουργικι κατάςταςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ μεκόδου και τελικά κα αποφαςίςει αν πρζπει να προτείνει μία πιο αποτελεςματικι και 
αποδοτικι μζκοδο, όπωσ για παράδειγμα είναι θ χριςθ φιλτρόπρεςςασ. 

 
16.  Διάταξθ μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ (UF) 

Για τθν τριτοβάκμια φίλτρανςθ προτείνεται ζνα ςφςτθμα υπερδιικθςθσ (UF) με μεμβράνεσ. Το ςφςτθμα 
αυτό χρθςιμοποιεί τθν πιο προθγμζνθ τεχνολογία ςτο χϊρο των μεμβρανϊν και αποτελεί μια ςυμπαγι 
μονάδα επεξεργαςίασ. Λόγω του μεγζκουσ των πόρων κατακρατοφνται και οι πακογόνοι μικροοργανιςμοί 
– ιοί επιτυγχάνοντασ αποτζλεςμα πλιρουσ απολφμανςθσ τθσ εκροισ.  
Οι μεμβράνεσ υπερδιικθςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τθν ςυγκεκριμζνθ 
χριςθ. Οποιαδιποτε διάταξθ δεν περιγράφεται ςτθν διακιρυξθ και είναι απαραίτθτθ για τθ μακροχρόνια 
καλι λειτουργία των μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ είναι ευκφνθ του προμθκευτι να ςυμπεριλθφκεί. 
Θ φόρτιςθ ροισ ανά επιφάνεια μεμβράνθσ κα πρζπει να μθν υπερβαίνει τα 65 l/m²h και να είναι ςε κάκε 
περίπτωςθ εντόσ του προβλεπόμενου ςχεδιαςμοφ του καταςκευαςτι των μεμβρανϊν, για νερό από 
δευτεροβάκμια επεξεργαςία λυμάτων. Θ λειτουργία του ςταδίου υπερδιικθςθσ κα ελζγχεται πλιρωσ από 
τον ξεχωριςτό πίνακα και όλοι οι κφκλοι αντίςτροφθσ πλφςθσ και χθμικοφ κακαριςμοφ τουσ κα πρζπει να 
γίνονται πλιρωσ αυτόματα με ρφκμιςθ μζςω τθσ διαφορικισ πίεςθσ ςε αυτζσ ι χρονικά. Ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα γίνεται αυτόματα αντίςτροφθ πλφςθ των μεμβρανϊν με διθκθμζνο νερό. Θ 
ςυχνότθτα τθσ αντίςτροφθσ πλφςθσ, θ διάρκειά τθσ και θ ογκομετρικι παροχι διθκθμζνου νεροφ 
ρυκμίηονται από τθν οκόνθ αφισ λειτουργίασ του κεντρικοφ ι του αυτόνομου πίνακα του ςυςτιματοσ. 
Επιπρόςκετα, ανά 2 – 3 φορζσ τθν θμζρα γίνεται αντίςτροφθ πλφςθ ενιςχυμζνθ με χθμικά (Chemical 
Enhanced Backwash, CEB). Τα χθμικά δοςομετροφνται κατά τθ διάρκεια τθσ αντίςτροφθσ πλφςθσ με 
διθκθμζνο νερό και παραμζνουν για μικρι χρονικι περίοδο (5 - 10 min) πριν ξεπλυκοφν με τθν κανονικι 
ροι και το ςφςτθμα τεκεί ξανά ςε κανονικι λειτουργία. Τα χθμικά που χρθςιμοποιοφνται είναι διάλυμα 
υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ, καυςτικό νάτριο (υδροξείδιο του νατρίου) για τθν 
αντιμετϊπιςθ ρφπων (όπωσ οργανικζσ ενϊςεισ) που απαιτοφν αλκαλικό περιβάλλον και κειικό οξφ 25% 
κυρίωσ για τθν διαλυτοποίθςθ και απομάκρυνςθ των αλάτων. 
Oι βαλβίδεσ του ςυςτιματοσ κα λειτουργοφν με θλεκτροκινθτιρα ι με αζρα (πνευματικζσ). Μποροφν να 
είναι τφπου πεταλοφδασ ι ςφαιρικζσ. Πλα τα τμιματα που ζρχονται ςε επαφι με το νερό πρζπει να είναι 
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από πλαςτικά υλικά κατάλλθλα για νερό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 316. Επίςθσ, οι βαλβίδεσ πρζπει 
να ζχουν ςαφι οπτικι ζνδειξθ για τθν κζςθ τουσ (κλειςτι ι ανοιχτι) και κα περιλαμβάνουν διακόπτθ 
κζςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τουσ από τον πίνακα ελζγχου. Εφόςον χρθςιμοποιθκοφν 
πνευματικζσ βαλβίδεσ κα προβλζπεται και διάταξθ ομαλοφ ανοίγματοσ – κλειςίματοσ , για τθν αποφυγι 
πρόκλθςθσ υδραυλικοφ πλιγματοσ ςτισ μεμβράνεσ υπερδιικθςθσ. Για τον ζλεγχο τθσ παροχισ κα 
χρθςιμοποιείται βαλβίδα με θλεκτροκινθτιρα με αναλογικι ρφκμιςθ και επιβεβαίωςθ κζςθσ. 
Οι αντλίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τροφοδοςία των μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ κα είναι με φτερωτι 
και κζλυφοσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ι πολυπροπυλζνιο. Θ τροφοδοςία των μεμβρανϊν 
υπερδιικθςθσ κα πραγματοποιθκεί με μία αντλία κατάλλθλθσ δυναμικότθτασ και μανομετρικοφ φψουσ 
και όμοια ωσ εφεδρικι. Τισ αντλίεσ αυτζσ κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ μαηί 
με όλα τα περιφερειακά υλικά διαςφνδεςθσ αυτϊν (βαλβίδεσ αποκοπισ – ανεπίςτροφθσ, ςυλλζκτεσ κλπ). 
Ο προμθκευτισ κα αναφζρει λεπτομερϊσ κάκε τεχνικό ςτοιχείο-παροχι-βακμό λειτουργίασ τθσ 
προςφερόμενθσ αντλίασ, λαμβάνοντασ βζβαια υπ' όψιν τον ςυνδυαςμό με τον προςφερόμενο 
θλεκτροκινθτιρα που κα τθν οδθγεί. 
Ο προςφερόμενοσ θλεκτροκινθτιρασ κα εξαςφαλίηει τθν οδιγθςθ τθσ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ και κα είναι 
κλειςτοφ τφπου, τριφαςικόσ, κατάλλθλθσ ιςχφοσ, κλάςθσ μόνωςθσ F και ενεργειακισ κλάςθσ απόδοςθσ 
ΙΕ3. 
Αντίςτοιχα οι αντλίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αντίςτροφθ πλφςθ των μεμβρανϊν κα είναι με 
φτερωτι και κζλυφοσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ι πολυπροπυλζνιο, με κατάλλθλθ παροχι και 
μανομετρικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των μεμβρανϊν. Θ ρφκμιςθ τθσ παροχισ των 
αντλιϊν αντίςτροφθσ πλφςθσ των μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ κα γίνεται υποχρεωτικά με ρυκμιςτι 
ςτροφϊν (inverter). 
Εφόςον βάςει των προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι απαιτείται θ παροχι αζρα ςτισ μεμβράνεσ 
υπερδιικθςθσ για τθ λειτουργία τουσ κα πρζπει να προβλζπεται κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνο ςφςτθμα 
παροχισ αζρα πλιρεσ με όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ορκι λειτουργία του, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των μεμβρανϊν. 
Για τθν διενζργεια των αντίςτροφων πλφςεων – αποκικευςθ φιλτραριςμζνου νεροφ, προβλζπεται 
δεξαμενι ωφζλιμου όγκου 2 m³. 
 
Υποβρφχιεσ αντλίεσ λυμάτων 
Οι αντλίεσ κα πρζπει να είναι υποβρφχιεσ, μονοβάκμιεσ, φυγοκεντρικζσ, μθ εμφραςςόμενου τφπου, 
κατάλλθλεσ για τθν άντλθςθ ακακάρτων υδάτων. Οι αντλίεσ κα φζρουν πτερωτζσ ςτροβιλιςμοφ (vortex) 
και  κα επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ διζλευςθ ςτερεϊν διαμζτρου 80mm. Κάκε άλλου τφπου πτερωτι 
είναι απορριπτζα. Οι αντλίεσ κα ζχουν ενςωματωμζνο κατάλλθλο υποβρφχιο θλεκτροκινθτιρα o οποίοσ 
κα  λειτουργεί χωρίσ κίνδυνο υπερφόρτωςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ καμπφλθσ λειτουργίασ τθσ 
αντλίασ. Οι αντλίεσ κα είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ  τόςο ςε υγρό κάλαμο όςο και ςε ξθρό κάλαμο. 
Τα μζρθ των αντλιϊν που ζρχονται ςε επαφι με το αντλοφμενο ρευςτό κα είναι κατϋ ελάχιςτο από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Οι αντλίεσ κα αναρροφοφν από τον πυκμζνα, το κζλυφοσ του ςαλίγκαρου κα 
είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα ΕΝ 1.4408 (AISI 316) με άνετεσ διαςτάςεισ και λείεσ 
επιφάνειεσ. Τα ςτόμια αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ κα ζχουν κατάλλθλεσ διαμζτρουσ ϊςτε να 
επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ δίοδο του ρευςτοφ. Οι πτερωτζσ των αντλιϊν κα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ΕΝ 1.4408 (AISI 316) κα είναι τφπου vortex με ελεφκερο πζραςμα ςτερεοφ Φ80mm Θ 
ςτεγανοποίθςθ του άξονα - για τθν αποφυγι διείςδυςθσ αντλοφμενου υγροφ ςτον κάλαμο του κινθτιρα – 
κα επιτυγχάνεται με ςφςτθμα δφο μθχανικϊν ςτυπιοκλιπτϊν που κα φζρουν πρόςωπα από SIC/SIC o 
πρωτεφων και CARBON/CERAMIC ο δευτερεφων, οι οποίοι κα βρίςκονται εντόσ ελαίου. Το βρεχόμενο 
μζροσ του άξονα τθσ αντλίασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΕΝ 1.4462. 

Ο κινθτιρασ κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ψφξθ του να είναι ςε κάκε περίπτωςθ, 
ανεξάρτθτθ από τθν εμβάπτιςθ του ι όχι ςτο αντλοφμενο υγρό. Το περίβλθμα του ςτάτθ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από ειδικό κράμα αλουμινίου, ϊςτε θ κερμότθτα που κα παράγεται ςτον κινθτιρα να 
μεταφζρεται προσ το κάτω μζροσ του περιβλιματοσ και να απάγεται διαμζςου τθσ επιφάνειασ επαφισ 
του με το κζλυφοσ τθσ αντλίασ, προσ το αντλοφμενο ρευςτό. Ζτςι θ ψφξθ του κινθτιρα κα επιτυγχάνεται 
ανεξαρτιτου ςτάκμθσ υγροφ πζριξ του κινθτιρα. Επομζνωσ, κα παρζχεται πλιρθσ ευελιξία και το ίδιο 
ςυγκρότθμα κα μπορεί να εγκαταςτακεί είτε εντόσ του υγροφ καλάμου, είτε ςε ξθρό κάλαμο, με αλλαγι 
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μόνο των παρελκομζνων εξαρτθμάτων ςτιριξθσ. Οι κινθτιρεσ οι οποίοι κα φζρουν χιτϊνιο με κλειςτό 
κφκλωμα ψφξθσ ι ανακυκλοφορία του αντλοφμενου ρευςτοφ κα είναι απορριπτζοι. Το εξωτερικό κζλυφοσ 
του όλου ςυγκροτιματοσ του κινθτιρα, που ζρχεται ςε επαφι με το υγρό, κα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ΕΝ 1.4401 (AISI 316). Θ ςφνδεςθ μεταξφ του κινθτιρα και του κελφφουσ τθσ αντλίασ κα γίνεται με 
ειδικά ςχεδιαςμζνο ανοξείδωτο ταχυςφνδεςμο από ΕΝ 1.4401 (AISI 316), χωρίσ τθν χριςθ βιδϊν για 
γριγορθ επικεϊρθςθ/προλθπτικι ςυντιρθςθ. Οι κινθτιρεσ κα είναι ενςωματωμζνοι με τισ αντλίεσ 
(ςυμπαγισ μονάδα), υποβρφχιοι, ςε ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ IEC. Θα ζχουν τάςθ λειτουργίασ 380V 
ζωσ 415V  με ανοχι από -10% ζωσ και + 6% αλλά και βακμό προςταςίασ Ι 68. Ο κάλαμοσ του κινθτιρα κα 
διαχωρίηεται από τθν αντλία με ειδικό δοχείο ελαίου για επιπλζον προςταςία ζναντι διαρροϊν. Στο 
κάλαμο του ελαίου κα υπάρχει ειδικό αιςκθτιριο ανίχνευςθσ υγραςίασ, το οποίο κα ςυνδεκεί ςε ειδικι 
μονάδα ςτον πίνακα αυτοματιςμϊν. Θ μονάδα κα είναι του ιδίου καταςκευαςτι με το αντλθτικό 
ςυγκρότθμα. 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι, ιδιαίτερα για τουσ κινθτιρεσ των υποβρφχιων  αντλιϊν, ο κάκε υποψιφιοσ 
Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςφζρει εξοπλιςμό προςταςίασ που κα καλφπτει τουλάχιςτον τα 
ακόλουκα: α) από υπερκζρμανςθ, κα υπάρχουν τρεισ κερμικοί διακόπτεσ (NC) τοποκετθμζνοι ζνασ ςε 
κάκε  τφλιγμα. β) από υγραςία, κα υπάρχει  αιςκθτιριο υγραςίασ εντόσ του κελφφουσ του ςτάτθ. 

Θ είςοδοσ του καλωδίου ιςχφοσ μζςα ςτο κζλυφοσ του κινθτιρα κα γίνεται μζςω ςτεγανοφ φίσ. Αυτό κα 
επιτρζπει τθν εφκολθ και γριγορθ αντικατάςταςι του ςε περίπτωςθ φκοράσ και τθν αποφυγι ειςόδου 
νεροφ ςτο χϊρο του κινθτιρα, ςε περίπτωςθ φκοράσ του καλωδίου. 

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα κα κατζρχεται εντόσ του φρεατίου «οδθγοφμενο» από δφο οδθγοφσ ράβδουσ 
που εκτείνονται από τθν κορυφι του αντλιοςταςίου ζωσ τον ςφνδεςμο εξαγωγισ τθσ αντλίασ, επί του 
οποίου προςαρμόηεται αςφαλϊσ και με ακρίβεια. Θ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου εξαγωγισ κα 
επιτυγχάνεται με τθν χριςθ ειδικά διαμορφωμζνου ελαςτικοφ δακτυλίου από νεοπρζνιο, ο οποίοσ 
βρίςκεται αςφαλϊσ τοποκετθμζνοσ ςτο ςτόμιο κατακλίψεωσ τθσ αντλίασ. H αντλία πρζπει να διακζτει 
οδθγό ι οδθγοφσ ανζλκυςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ι ανϊτερο. Οι οδθγοί κα είναι γερά 
ςτερεωμζνοι μζχρι το άνοιγμα  επίςκεψθσ του φρεατίου. H αντλία κα μπορεί να ανυψωκεί ζξω από τον 
κάλαμο χωρίσ να χρειάηεται να αποςυνδεκοφν οι ςυνδζςεισ ςτθν ςωλθνογραμμι κατάκλιψθσ. Θ διάταξθ 
κα είναι τζτοια ϊςτε δεν κα απαιτείται κάκοδοσ του προςωπικοφ ςτο υγρό φρεάτιο. 

 
Υλικά ςωλθνϊςεων 
Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ ςωλθνϊςεισ, που κα εγκαταςτακοφν ςτο ζργο, κα είναι 
ςφμφωνα με τον παρακάτω Ρίνακα: 

Διακινοφμενο ρευςτό  Τρόποσ τοποκζτθςθσ  Υλικό ςωλθνογραμμισ43 

Λφματα  Επιχωμζνοι ςωλινεσ  PVC, PN6 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ  AISI 304 
 

Ιλφσ – Βοκρολφματα – Λίπθ  Επιχωμζνοι ςωλινεσ  PVC, PN10 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ  PVC, PN10 
 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ 

PVC, PN6, ΜΕ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ 
ΕΡΙΣΤΩΣΘ ΣΤΘΝ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Αζρασ  Επιχωμζνοι ςωλινεσ  AISI 304 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ  AISI 304 
 

Δίκτυα εξαεριςμοφ  Επιχωμζνοι ςωλινεσ  ΡΛΑΣΤΙΚΟ 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ  ΡΛΑΣΤΙΚΟ ι ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
 

Ρόςιμο – Βιομθχανικό νερό  Επιχωμζνοι ςωλινεσ  HDPE, 3θσ ΓΕΝΙΑΣ, PN10 

Εκτεκειμζνοι ςωλινεσ  HDPE, 2θσ ΓΕΝΙΑΣ, PN10 
 

 
Ειδικότερα: 





 

 

Σελίδα 64 

 Οι ςωλθνϊςεισ εντόσ νεροφ, λυμάτων ι λάςπθσ (πχ. ςωλθνϊςεισ υγρϊν καλάμων κτλ.) κα είναι 
καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Οι ςωλθνϊςεισ αζρα ςε ςυςτιματα διάχυςθσ, που βρίςκονται εντόσ των δεξαμενϊν κα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ι από πλαςτικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκοφσ αντοχισ ςτθ κερμοκραςία του 
πεπιεςμζνου αζρα. 

 Οι ςωλθνϊςεισ που διζρχονται κάτω από τεχνικά ζργα (πχ. δεξαμενζσ κακίηθςθσ) κα 
καταςκευάηονται από χαλυβδοςωλινεσ ι χυτοςιδθροοφσ ςωλινεσ και κα είναι εγκιβωτιςμζνοι ςε 
ςκυρόδεμα. 

 Στισ ςωλθνϊςεισ διαςφνδεςθσ γειτονικϊν καταςκευϊν, ςτισ οποίεσ αναμζνονται διαφορικζσ 
κακιηιςεισ μεταξφ των καταςκευϊν, κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν παραλαβι τυχόν 
διαφορικϊν κακιηιςεων με τθν εγκατάςταςθ ηεφγουσ λυόμενων ςυνδζςμων (ηιμπϊ).  

 

Μεταλλικό/ά εμπορευματοκιβϊτιο/α 

Το/α μεταλλικό/ά κιβϊτιο/α (container) κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ καταςκευαςμζνο/α εξ’ ολοκλιρου 
από χάλυβα, κα ζχουν δφο (2) κφρεσ το κακζνα (μία από κάκε πλευρά) και κα διακζτουν διάταξθ 
εξαεριςμοφ κακϊσ και κλιματιςτικι μονάδα κζρμανςθσ-ψφξθσ κατάλλθλθσ απόδοςθσ, μεγαλφτερθσ από 
9.000 BTU. 

Οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ κα είναι βαμμζνεσ με εποξειδικι βαφι, μεγάλθσ ανκεκτικότθτασ ςε διάβρωςθ 
(μεταλλοβολι, δυο ςτρϊςεισ αςτάρι και δυο ςτρϊςεισ χρϊμα). Θα φζρουν ιςχυρι επζνδυςθ 
κερμομόνωςθσ για τθν εξαςφάλιςθ ικανϊν κερμοκραςιακϊν ςυνκθκϊν εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ 
των μθχανθμάτων και κατάλλθλθ τοποκζτθςθ όλων των ςυςτθμάτων, ϊςτε να είναι ευχερισ θ πρόςβαςθ 
ςε όλα τα ςυςτιματα για επιςκευζσ και ςυντιρθςθ. Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ 
εξολοκλιρου από πρότυπουσ χαλφβδινουσ δοκοφσ κερμισ ζλαςθσ (ΙΕ, ΙΝ, ΘΕΑ, κτλ.). Θα φζρει μόνιμεσ 
ςυνδζςεισ, ςυγκολλθμζνεσ από εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ και λυόμενεσ ςυνδζςεισ – κοχλιοςυνδζςεισ, 
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να εξυπθρετοφν τθ καλφτερθ δυνατι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. Με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του μεταλλικοφ ςκελετοφ και αφοφ πραγματοποιθκεί κατ’ ελάχιςτο 10% 
ζλεγχοσ των ςυγκολλιςεων που πραγματοποιικθκαν με διειςδυτικά υγρά, ακολουκεί βαφι. Θ διαδικαςία 
τθσ βαφισ, κα αποτελείται από τρείσ ςτρϊςεισ primer, υποςτρϊματοσ και πολυουρεκανικοφ ακρυλικοφ 
χρϊματοσ. Θ κάκε διαςτρωμάτωςθ κα ζχει διαφορετικό πάχοσ και κα αφινεται να ςτεγνϊςει 
προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ κάκε ςταδίου, κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ πάχουσ βαφισ με κατάλλθλο 
όργανο ςε επίπεδο μm. 

Τζλοσ, το/α κιβϊτιο/α κα προςαρμοςτοφν κατάλλθλα ςτο χϊρο. Σε κάκε περίπτωςθ κα 
υπάρχει πλιρθσ διάταξθ θχομόνωςθσ, ϊςτε ο κόρυβοσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ να περιορίηεται ςτα 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπισ κορφβου μικρότερου των 50 db (Α) μετροφμενθ ςτα όρια του οικοπζδου τθσ 
εγκατάςταςθσ με τθ χριςθ θχομονωτικϊν υλικϊν και μζςων προςταςίασ των εργαηομζνων 
Θ διάταξθ των ςωλθνϊςεων και των οργάνων εντόσ των container  κα είναι κατάλλθλθ ϊςτε να είναι 
εφκολθ και ταχεία θ πρόςβαςθ ςε κάκε ςθμείο του κοντζινερ με τθν ελάχιςτθ δυνατι αποςυναρμολόγθςθ 
τμθμάτων και εξαρτθμάτων . 

 

Πργανα ρφκμιςθσ και ελζγχου 

Για τον ζλεγχο και τον αυτοματιςμό λειτουργίασ τόςο των διεργαςιϊν του βιολογικοφ μζρουσ όςο και του 
προςκετικοφ ςταδίου υπερδιικθςθσ αλλά  και για να είναι δυνατι θ τθλε-επίβλεψθ (on-line monitoring) 
τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ, κα πρζπει να προςφζρονται όλα τα απαραίτθτα όργανα για τθν μζτρθςθ 
όλων των βαςικϊν παραμζτρων λειτουργίασ. Ο αρικμόσ και το είδοσ των οργάνων που προςφζρονται κα 
είναι ςαφι ςτθν τεχνικι προςφορά του κάκε διαγωνιηόμενου και κα ςυνοδεφονται από τα ςχετικά τεχνικά 
φυλλάδια. 

Τα όργανα ελζγχου, κα διακόπτουν τθ λειτουργία τθσ μονάδασ αν υπάρξει κάποιο πρόβλθμα ι υπζρβαςθ 
των κακοριςμζνων ορίων. Τα τμιματα των οργάνων που ζρχονται ςε επαφι με το ακατζργαςτο νερό και 
λφματα κα πρζπει να είναι από υλικά ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ πλαςτικά ι από ανοξείδωτο χάλυβα 316. 
Πλεσ οι παραπάνω διατάξεισ ελζγχου και προςταςίασ, κα αποτυπϊνονται ευκρινϊσ και αναλυτικά ςτο 
διάγραμμα ροισ που κα υποβλθκεί με τθν προςφορά. 
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Τα απαραίτθτα όργανα κα είναι: 

 Μζτρθςθ παροχισ ειςόδου ΕΕΛ 

 Μζτρθςθ παροχισ ιλφσ  

 Μζτρθςθ παροχισ ανακυκλοφορίασ ιλφσ 

 Μζτρθςθ παροχισ τροφοδοςίασ UF 

 Μζτρθςθ παροχισ κακαροφ νεροφ (διικθμα) από UF 

 Μεταδότεσ πίεςθσ 

 Μεταδότεσ ςτάκμθσ 

 Μετρθτζσ ςτάκμθσ ςε δεξαμενζσ αποκικευςθσ (βοκρολυμάτων, ιλφοσ κτλ.) και γενικά ςε κανάλια και 
δεξαμενζσ όπου απαιτείται ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ 

 pH-μετρα 

 Πργανο για Διαλυμζνο Οξυγόνο (DO) 

 Πργανο ςυγκζντρωςθσ ςτερεϊν (MLSS) 

 Θολερόμετρα 

 Μετρθτζσ ι / και διακόπτεσ ςτάκμθσ ςε όλουσ τουσ υγροφσ καλάμουσ των αντλιοςταςίων 

 Κάκε άλλο όργανο απαραίτθτο για τθν αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία του ζργου 

 

Ο μετρθτισ διαλυμζνου οξυγόνου (DO), ο οποίοσ ζχει κρίςιμο ρόλο ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ-απόδοςθσ 
τθσ εγκατάςταςθσ, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από υψθλι ακρίβεια μζτρθςθσ και αξιοπιςτία. Θα 
αποτελείται κατ’ ελάχιςτο από τα ακόλουκα μζρθ: 

1) Ψθφιακό αιςκθτιριo μζτρθςθσ του διαλυμζνου οξυγόνου ςυνοδευόμενα από καλϊδιο ςφνδεςθσ μικουσ 
10m 

To προςφερόμενο αιςκθτιριο μζτρθςθσ λειτουργεί με τθν νζα τεχνικι LDO (Luminescent Dissolved Oxygen) 
ςφμφωνα με τθν οποία το αιςκθτιριο δεν απαιτεί βακμονόμθςθ, οφτε θλεκτρολφτθ, και ζχει ελάχιςτθ 
ςυντιρθςθ (απαιτεί αντικατάςταςθ τθσ μεμβράνθσ μια φορά τον χρόνο).  

 Ρεριοχι μζτρθςθσ DO, 0-20mg/L. 

 Εφροσ κερμοκραςίαs λειτουργίασ: 00C ζωσ +500C 

Για τθ λειτουργία του δεν κα απαιτεί ροι υγροφ όπωσ τα ςυμβατικά θλεκτρόδια διαλυμζνου οξυγόνου. Θ 
μζτρθςθ δεν επθρεάηεται από τθν παρουςία ουςιϊν όπωσ Θ2S και άλλεσ που ςυνικωσ επιμολφνουν τα 
ςυμβατικά θλεκτρόδια και δρουν παρεμποδιςτικά.  

Το όργανο κα πρζπει τουλάχιςτον να ζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
 Εφροσ μζτρθςθσ: 0 – 20,0mg/L (ppm) με βιμα 0,01mg/L,  0,5-200% κορεςμό με βιμα 0,01% κορεςμό 

 Ευαιςκθςία: 0,05% 
 Χρόνοσ Απόκριςθσ (Τ90): <40sec 
 Ραρεμποδίςεισ: Δεν υπάρχει παρεμπόδιςθ από τα ακόλουκα: Θ2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH4+, 

Al3+, Pb2+,Cd2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CN-, NO-, SO42-, S2-, PO43-, Cl-, Cl2, αργό 
πετρζλαιο 

To αιςκθτιριο κα ςυνοδεφεται από ψθφιακό καλϊδιο μικουσ 10m, με δυνατότθτα επζκταςθσ ανάλογα με 
τισ επικυμίεσ του χειριςτι. Το όργανο κα είναι ζτοιμο να ςυνδεκεί με τον ψθφιακό ελεγκτι, με τον οποίο 
κα γίνεται θ διαχείριςθ των μετριςεων, θ δε εγκατάςταςθ του κα είναι εφκολθ και γριγορθ με τεχνολογία 
plug’&’play. Επίςθσ, το όργανο κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλθ διάταξθ για τθν τοποκζτθςθ του ςτο πεδίο 
και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα μικροεξαρτιματα. 

2) Διάταξθ βφκιςθσ ςτθ δεξαμενι 

Το θλεκτρόδιο κα πρζπει να τοποκετείται ςε ειδικό ςτιριγμα από πολυπροπυλζνιο για να είναι δυνατι θ 
αφαίρεςι του για αντικατάςταςθ/ςυντιρθςθ. Θα ςυνδζεται θλεκτρικά με τον μεταδότθ με ειδικό 
πολφκλωνο καλϊδιο μεγάλθσ ακρίβειασ μζτρθςθσ, κατάλλθλα προςτατευμζνο από τθν θλεκτρομαγνθτικι 
ακτινοβολία του περιβάλλοντοσ. 
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3) Ψθφιακόσ ελεγκτισ μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων μζτρθςθσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Σφςτθμα ψθφιακοφ ελεγκτι, για τθν ςυλλογι, απεικόνιςθ και αποκικευςθ των μετριςεων, 

αποτελοφμενο από δφο ανεξάρτθτεσ μονάδεσ, αρμονικά ςυνεργαηόμενεσ ςε ζνα ςυνδυαςμζνο 

ςφςτθμα. 

 Είναι κατάλλθλοσ να δεχκεί δεδομζνα από ζξι ζωσ οκτϊ αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα με τθν 

διαμόρφωςθ, του ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων. 

 Ζχει τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία δικτφων 

μετριςεων. 

 Ψθφιακι ζνδειξθ του διαλυμζνου οξυγόνου. 

 Ρεριοχι μετριςεωσ διαλυμζνου οξυγόνου ίδια με τθν περιοχι μετριςεωσ του αιςκθτθρίου. 

 Αυτοζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και παροχι ςιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 Τάςθ τροφοδοςίασ 100 - 240V AC, 50Hz 

 Τζςςερισ αναλογικζσ εξόδουσ 0/4-20mA, 500Ohm, και δυνατότθτα επζκταςθσ και με άλλεσ αναλογικζσ 

εξόδουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ ειςόδουσ για τθν τοποκζτθςθ 

και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων καταςκευαςτϊν. 

 Δυνατότθτα για τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με διακεςιμότθτα προγραμματιςμοφ τουσ 

για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Δυνατότθτα να δεχκεί επιπλζον κάρτεσ επικοινωνίασ Modbus RS232, Modbus RS485, Profibus DP. 

 Ρροςταςία κατά IP65 

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C 

 Τροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240V AC, 50/60Hz  / 2.000VA 

 Τροφοδοςία 240V/60Hz 

Στον πίνακα που ακολουκεί περιλαμβάνονται ςυνοπτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Διαλυμζνο οξυγόνο  

Μετροφμενθ Ραράμετροσ : DO & Θερμοκραςία 

Ρεριοχι Μζτρθςθσ : 0-20mg/L και 0,1-50°C 

Ακρίβεια Μζτρθςθσ : ± 0,1 mg/l O2 < 5 mg/l και ± 0,2 mg/l O2 > 5 mg/l 

Χρόνοσ Απόκριςθσ : 40sec 

Υλικό Καταςκευισ : NORYL, ανοξείδωτοσ χάλυβασ 316 

Τρόποσ Εγκατάςταςθσ : Βυκιηόμενο 

Σφςτθμα Κακαριςμοφ : Δεν απαιτείται βάςθ μεκόδου 

Μικοσ Καλωδίου : 10m  

Μεταδότθσ  

Τροφοδοςία : 100 - 240V AC, 50Hz  / 2.000VA 

Αναλογικζσ ζξοδοι : 4x 4-20 mA, 500Ohm 

Θερμοκραςία λειτουργίασ  : 0oC … +50οC 

Υλικό καταςκευισ : Al, PC, SS 

Βακμόσ προςταςίασ : IP 65 

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ   CE 
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Επίςθσ, ο μετρθτισ Αιωροφμενων Στερεϊν/Θολότθτασ, ο οποίοσ ζχει ςθμαντικό και κρίςιμο ρόλο ςτον 
ζλεγχο τθσ λειτουργίασ-απόδοςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από υψθλι ακρίβεια 
μζτρθςθσ και αξιοπιςτία. Θα αποτελείται κατ’ ελάχιςτο από τα ακόλουκα μζρθ: 

1) Αιςκθτιριο μζτρθςθσ Θολότθτασ & Αιωροφμενων Στερεϊν, 10m καλϊδιο.  

 Δυνατότθτα μζτρθςθσ κολότθτασ 0,001 - 4.000 FNU  

 Αιωροφμενων ςτερεϊν 0,001 - 50g/l.  

 Διακζτει αυτόματο ςφςτθμα κακαριςμοφ με μάκτρο 

 Ρερίβλθμα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 Κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε δεξαμενι. 

Τα αιςκθτιριο  κα είναι καταςκευαςμζνο από κατάλλθλα υλικά για τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

2) Διάταξθ βφκιςθσ ςτθ δεξαμενι. 

Το αιςκθτιριο κα τοποκετείται ςε ειδικό ςτιριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για να είναι δυνατι θ 
αφαίρεςι του για αντικατάςταςθ/ςυντιρθςθ. Θα ςυνδζεται θλεκτρικά με τον μεταδότθ με ειδικό 
πολφκλωνο καλϊδιο μεγάλθσ ακρίβειασ μζτρθςθσ, κατάλλθλα προςτατευμζνο από τθν 
θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία του περιβάλλοντοσ. 

3) Ψθφιακόσ ελεγκτισ μονάδα τοποκζτθςθσ αιςκθτθρίων μζτρθςθσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Σφςτθμα ψθφιακοφ ελεγκτι, για τθν ςυλλογι, απεικόνιςθ και αποκικευςθ των μετριςεων, 
αποτελοφμενο από δφο ανεξάρτθτεσ μονάδεσ, αρμονικά ςυνεργαηόμενεσ ςε ζνα ςυνδυαςμζνο 
ςφςτθμα. 

 Κατάλλθλοσ να δεχκεί δεδομζνα από ζξι αιςκθτιρια μζτρθςθσ, ανάλογα με τθν διαμόρφωςθ, του 
ιδίου είδουσ ι και διαφορετικϊν παραμζτρων.  

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία δικτφων μετριςεων. 
 Ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κολότθτασ ι των αιωροφμενων ςτερεϊν.  
 Ρεριοχι μετριςεωσ ίδια με τθν περιοχι μετριςεωσ του αιςκθτθρίου. 
 Αυτοζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και παροχι ςιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 
 Τάςθ τροφοδοςίασ 100 - 240V AC, 50Hz.   
 Τζςςερισ αναλογικζσ εξόδουσ 0/4-20mA, 500Ohm, και δυνατότθτα επζκταςθσ και με άλλεσ 

αναλογικζσ εξόδουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χειριςτι. 
 Δυνατότθτα να δεχκεί τζςςερισ ι περιςςότερεσ αναλογικζσ/ψθφιακζσ ειςόδουσ για τθν 

τοποκζτθςθ και άλλων υπαρχόντων αιςκθτθρίων ι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, του ίδιου ι και άλλων 
καταςκευαςτϊν. 

 Δυνατότθτα για τζςςερισ επαφζσ (relays) άνευ δυναμικοφ, με δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουσ 
για χριςθ ωσ alarm ι άλλωσ, και δυνατότθτα επζκταςθσ και με άλλεσ επαφζσ ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ του χειριςτι. 

 Ζχει δυνατότθτα να δεχκεί επιπλζον κάρτεσ επικοινωνίασ Modbus RS232, Modbus RS485, Profibus 
DP. 

 Ρροςταςία κατά IP65. 
 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -200C - +550C. 
 Τροφοδοςία/Ιςχφσ: 100 - 240V AC, 50/60Hz  / 2.000VA. 
 Τροφοδοςία 240V/60Hz. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ του αυτοματιςμοφ που αφορά ςτα όργανα μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε: 

 Θ βλάβθ ενόσ οργάνου δεν κα παρεμποδίηει τθ λειτουργία τθσ αντίςτοιχθσ μονάδασ. 

 Θ αςτοχία ενόσ οργάνου δεν κα μειϊνει τθν αποτελεςματικι λειτουργία βαςικϊν μονάδων 
επεξεργαςίασ. 

 Μία μζτρθςθ εκτόσ ορίων κα πρζπει να αναγνωρίηεται από το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, να 
ςθματοδοτείται και (ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται) θ αντίςτοιχθ διαδικαςία κα πρζπει να 
ςυνεχίηει να διεκπεραιϊνεται κανονικά. 
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 Για τα όργανα που κα εγκαταςτακοφν ςε ςωλθνϊςεισ π.χ. μετρθτζσ παροχισ, πίεςθσ κτλ. κα 
προβλεφκοφν απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν απομόνωςθ, τθν εκκζνωςθ, τθν ςυναρμολόγθςθ και 
αποςυναρμολόγθςθ, ιτοι, τεμάχια εξαρμϊςεωσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, κρουνοί εκκζνωςθσ και 
δειγματολθψίασ και κατάλλθλεσ αναμονζσ για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν και ελζγχων. 

Πλοι οι αναλογικοί τθλεμεταδότεσ, δζκτεσ και τα ενςφρματα ςυςτιματα μεταδόςεωσ κα λειτουργοφν 
με ςιματα 0/4...20 mA εκτόσ αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμιμα του εξοπλιςμοφ. Κάκε όργανο 
κα διακζτει επαφζσ ςυναγερμοφ και κα μεταδίδει αντίςτοιχο ςιμα ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςε 
περίπτωςθ ζνδειξθσ εκτόσ των ορίων. Ππου απαιτείται αντιςτάκμιςθ κερμοκραςίασ (π.χ. μζτρθςθ 
διαλυμζνου οξυγόνου, μζτρθςθ pH) κα γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο. Τα όργανα μζτρθςθσ που 
κα εγκαταςτακοφν ςτο ζργο κα είναι καταςκευαςμζνα από οίκο που είναι πιςτοποιθμζνοσ με τθν 
τελευταία ζκδοςθ του ISO 9000 ι ιςοδφναμο. 

 

 

Διατάξεισ Αςφαλείασ 

Για τθν απόλυτθ προςταςία τθσ ΕΕΛ από εκτόσ παραμζτρων λειτουργία τθσ κα υπάρχουν διατάξεισ 
αςφαλείασ, οι οποίεσ κα επικοινωνοφν με τον πίνακα ελζγχου για να ςθμάνουν ςυναγερμό ι να 
διακόψουν τθ λειτουργία τθσ αν αυτό χρειαςτεί. 

Οι διατάξεισ αυτζσ κα είναι: 

 κερμικό προςταςίασ ςε κάκε θλεκτροκινθτιρα 

 ςυναγερμόσ υψθλισ πίεςθσ ςτθν είςοδο των μεμβρανϊν 

 ςυναγερμόσ χαμθλισ και υψθλισ ςτάκμθσ ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ διθκιματοσ από τισ μεμβράνεσ 
υπερδιικθςθσ 

 ςφςτθμα προςταςίασ όλων των αντλιϊν από "εν ξθρϊ" λειτουργία 

 οποιαδιποτε διάταξθ αυτοματιςμοφ κρικεί απαραίτθτθ για τθ ςωςτι και αςφαλι λειτουργία των 
μονάδων και κυρίωσ τθν προςταςία του προςωπικοφ 

 

 

Ρίνακασ ελζγχου 

Στουσ πίνακεσ διανομισ κα ςυνδεκοφν νζοι πίνακεσ ιςχφοσ τοπικά. Για οποιονδιποτε πίνακα τοποκετθκεί 
ςτο container με τισ μεμβρανοκικεσ- μεμβράνεσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, είναι υποχρεωτικό να βρίςκεται 
ςε ξεχωριςτό χϊρο. 

Πλοι οι πίνακεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα 
ζχουν πιςτοποιθτικό πιςτότθτασ (CE) και καταλλθλότθτασ κατά ΕΛΟΤ 84 και κα είναι προςταςίασ IP56 ι 
ανϊτερο. Με αυτοφσ κα ςυνδζονται όλεσ οι διατάξεισ αςφαλείασ και τα όργανα ελζγχου, ϊςτε να είναι 
δυνατόσ ο πλιρθσ ζλεγχοσ των μονάδων και θ αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ τουσ εφόςον οι ςυνκικεσ το 
απαιτοφν. 
Πλοι οι πίνακεσ κα φζρουν κάκε απαραίτθτθ για τθν αςφαλι λειτουργία των μονάδων διάταξθ, όπωσ 
γενικό διακόπτθ φορτίου, διακόπτθ επείγουςασ παφςθσ λειτουργίασ (1 ςε κάκε μεταλλικό κιβϊτιο), 
ενδεικτικζσ λυχνίεσ, ψθφιακά όργανα, ρελζ κ.λπ. Πλοι οι πίνακεσ κα περιλαμβάνουν για όςεσ λειτουργίεσ 
χρειάηονται: PLC αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι με όλεσ τισ απαραίτθτεσ κάρτεσ ειςόδου – εξόδου για 
τθν πλιρωσ αυτόματθ λειτουργία τθσ μονάδασ και 10% εφεδρεία ςε ςιματα I/O. 

Θ εκκίνθςθ κινθτιρων πάνω από 4kW κα γίνεται με soft starter. Ο χειριςμόσ κα γίνεται μζςω οκόνθσ αφισ 
(Human Machine Interface – HMI). Μζςω αυτοφ κα παρουςιάηονται ςφάλματα, ενδείξεισ αναλογικϊν 
οργάνων και κα γίνονται χειριςμοί λειτουργίασ. 

Το ςφςτθμα ελζγχου  κα ζχει γραφικι απεικόνιςθ ςτθν οκόνθ αφισ, και κα ελζγχει απόλυτα τον κφκλο 
λειτουργίασ δθλαδι τροφοδοςία υγροφ αποβλιτου – πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια επεξεργαςία  
(λειτουργία αντλιϊν, φυςθτιρων κ.λπ..), και τριτοβάκμια (διαφγαςθ) εκροισ ςυμβατικισ επεξεργαςίασ 
(λειτουργία αντλιϊν, δοςομετρθτϊν, αντίςτροφθ πλφςθ κ.λπ.). Στο ςφςτθμα ελζγχου - αυτοματιςμοφ κα 
περιλαμβάνεται και SCADA. Από τθν οκόνθ αφισ του πίνακα κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ όλων των 
αντλιϊν και βαλβίδων και κα γίνεται θ απεικόνιςθ όλων των ενδείξεων ςυναγερμοφ. Θα υπάρχει θ 
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δυνατότθτα παράκαμψθσ και χειροκίνθτθσ λειτουργίασ αντλιϊν, αυτόματων βανϊν και δοςομετρικϊν 
ςυςτθμάτων. Πλα τα ψθφιακά όργανα ελζγχου κα πρζπει να απεικονίηονται ςτθν οκόνθ. Επίςθσ κα 
καταγράφεται θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ, οι ςυνολικζσ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ διάταξθσ 
υπερδιικθςθσ, και θ ςυνολικι παραγωγι. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ κα καταγράφεται από 
ξεχωριςτό όργανο τοποκετθμζνο εντόσ του κεντρικοφ πίνακα. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει και να προμθκεφςει το απαραίτθτο λογιςμικό για 
τθν ανωτζρω λειτουργία, κακϊσ και να εκπαιδεφςει το προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΜ για το χειριςμό του 
λογιςμικοφ. Θ πλατφόρμα λογιςμικοφ SCADA κα πρζπει να είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ, για να υπάρχει 
δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ από εναλλακτικοφσ παρόχουσ. 

Ο προμθκευτισ κα παρουςιάςει αναλυτικά τισ διατάξεισ αυτοματιςμοφ και επιτιρθςθσ. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςυνολικοφ ποςοφ φψουσ 
879.999,72 € κα προζρχεται από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου θ οποία κα ςυνειςφζρει το ποςό των 
780.000,00 € από Εκνικοφσ Ρόρουσ και ςυγκεκριμζνα από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕΡ-
026, κωδικόσ 2018ΕΡ02600018 και από τθν ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων θ οποία κα ςυνειςφζρει το 
ποςό των 99.999,72 € από ίδιουσ πόρουσ, Κ.Α. 61.00.02.0004 με τίτλο «Συντιρθςθ και Λειτουργία και 
Ε.Ε.Λ.  Αγ. Θεοδϊρων», ςφμφωνα με: 

- τθν υπ’ αρ. 1624/2018 (αρ. πρωτ. 133895/12-12-2018) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ: 6ΔΡ7465ΧΙ8-2Ξ8), 

τθν υπ’ αρ. 28/3/06-03-2020 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων  (ΑΔΑ: 6ΞΕ6Ο2Θ-617). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 879.999,72€ χωρίσ ΦΡΑ. 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα:  

 

Α) ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΕΕΛ Β) ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΘ  

(1 τεμ.)  
780.000,00 €  

99.999,72 €   

Συνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ:        879.999,72€ χωρίσ ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

ΑΘΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΘ – ΟΙΣΜΟΙ  

 
Ρελάτθσ – Ανακζτουςα Αρχι: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 
Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ι κοινοπραξία ςτθν οποία κα 
ανατεκεί θ παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 
Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι αξία τθσ Σφμβαςθσ: Θ προβλεπόμενθ από τθ Σφμβαςθ Αμοιβι 
του Αναδόχου. 
Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ 
του Διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και τθν ςχετικι Σφμβαςθ που κα 
υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, 
Συμβατικά Τεφχθ: Θ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου μαηί 
με τα τεφχθ τα οποία τθν ςυνοδεφουν και τθν ςυμπλθρϊνουν, όπωσ αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.1. 
τθσ Σ.Υ. 
Τεφχθ Διαγωνιςμοφ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και διατίκεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ: 

1. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. 
2. Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.). 
3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
4. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 
1.1 Αντικείμενο τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 
Το τεφχοσ τθσ παροφςασ Σ.Υ, περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 
ςυνδυαςμό προσ τουσ υπόλοιπουσ όρουσ των τευχϊν Διαγωνιςμοφ, πρόκειται να παραςχεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Τα τεφχθ αυτά, μαηί με όλα τα προςαρτθμζνα τεφχθ και ζγγραφα που τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί μεταξφ Ρελάτθ και 
Αναδόχου (ϊςτε καλοφνται «Συμβατικά Τεφχθ») ταξινομοφνται δε κατά ςειρά ιςχφοσ ωσ ακολοφκωσ: 

 Σφμβαςθ Ρελάτθ - Αναδόχου. 

 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. 

 Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου. 

 Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

 Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
 
1.2 Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του Αναδόχου 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςχεδίαςθ και προμικεια πρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επιςκευι και 
αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΛ Αγίων Θεοδϊρων κακϊσ και θ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ για 
τρία (3) ζτθ.  Δθλαδι, κα λάβουν χϊρα όλεσ οι απαραίτθτεσ επιςκευζσ ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό και 
πάςθσ φφςεωσ τροποποιιςεισ για τθν εγκατάςταςθ του νζου εξοπλιςμοφ  για τθν λειτουργία ςτθν 
δυναμικότθτα των 3.500 ιςοδφναμων κατοίκων.                                           
Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία τθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ 
λυμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνολικϊν επεμβάςεων ςτον αγωγό που ςυνδζει το φρεάτιο 
υποδοχισ των λυμάτων με τθν κφρια εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ (κα περιλαμβάνεται μελζτθ 
αποκατάςταςθσ του αγωγοφ και τθσ προςφερόμενθσ τεχνικισ λφςθσ απρόςκοπτθσ μεταφοράσ των 
λυμάτων).Επιπλζον, ςτισ υπθρεςίεσ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται θ λειτουργία και θ ςυντιρθςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ με υποχρζωςθ να επιτυγχάνονται όλεσ οι παραμετρικζσ τιμζσ για 3 ζτθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων πάςθσ φφςθσ χθμικϊν και αναλωςίμων εκτόσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ αφορά:  
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Α) ΡΛΘΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ  

Θ Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίων Θεοδϊρων κα πρζπει να επεξεργάηεται υγρά 
απόβλθτα (βοκρολφματα) κατ’ ελάχιςτο 3.500 ιςοδφναμων κατοίκων. Θ εγκατάςταςθ  κακϊσ και τα 
ςυνοδά ζργα, όπωσ αγωγόσ τροφοδοςίασ,  φρεάτιο υποδοχισ για τθν προςωρινι αποκικευςθ λυμάτων 
και λοιπζσ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ και ζργα, βρίςκονται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο οικόπεδο, όπωσ 
προςδιορίηεται ςτο ςχετικό τοπογραφικό.  

Σθμειϊνεται ότι τα υλικά που ζρχονται ςε επαφι με το υγρό απόβλθτο που πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ πρζπει να ζχουν πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ, τα οποία κα 
ςυνοδεφουν τισ προςφορζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, όλεσ οι διατάξεισ μετά τισ μεμβράνεσ υπερδιικθςθσ κα 
πρζπει να είναι από υλικά με πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. Δεν απαιτείται θ 
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν για τα υλικά καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα 304SS ι ανϊτερθσ 
ποιότθτασ ι από u-PVC. 

Το ανεπεξζργαςτο υγρό απόβλθτο (βοκρολφματα) ςτθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ είναι 
επιβαρυμζνο ςε αιωροφμενα ςτερεά και ζχει υψθλι περιεκτικότθτα ςε οργανικό και μικροβιολογικό 
φορτίο. Συλλζγεται προςωρινά ςτο φρεάτιο υποδοχισ και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του αγωγοφ 
τροφοδοςίασ οδθγείται ςτθν υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ ΕΕΛ, θ οποία αποτελείται από τα ακόλουκα ςτάδια 
επεξεργαςίασ: 

α. Μονάδα Υποδοχισ και Ρροεπεξεργαςίασ των Βοκρολυμάτων, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Το ζργο υποδοχισ 

 Τθν αυτόματθ εςχάρα 

 Τθ δεξαμενι προαεριςμοφ και εξιςορρόπθςθσ  

 Τισ αντλίεσ 

 Το ςυγκρότθμα  απόςμθςθσ 

 Τον μθχανικό αναδευτιρα  

 Το κτιριακό ζργο ςτζγαςθσ τθσ μονάδασ 

β. Μονάδα Άφιξθσ των λυμάτων, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από:  

 Το Φρεάτιο Υποδοχισ 

 Τισ χειροκακαριηόμενεσ εςχάρεσ 

γ. Αντλιοςτάςιο αρχικισ ανφψωςθσ το οποίο ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Το δομικό μζροσ 

 Τισ αντλίεσ 

δ. Μονάδα εςχάρωςθσ των λυμάτων, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από:  

 Δίαυλοι εςχάρωςθσ 

 Τθν αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα 

 Τθν χειροκακαριηόμενθ εςχάρα 

 Το ςυγκρότθμα απόςμθςθσ 

 Το κτιριακό ζργο ςτζγαςθσ τθσ μονάδασ 

ε. Μονάδα εξάμμωςθσ – λιποςυλλογισ των λυμάτων, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από:  

 Τθ δεξαμενι εξάμμωςθσ και απολίπανςθσ 

 Τθ γζφυρα μετά του εξοπλιςμοφ τθσ 

 Τουσ φυςθτιρεσ, τουσ διαχφτεσ και τον διαχωριςτιρα άμμου 
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ςτ. Μονάδα Βιολογικισ Επεξεργαςίασ θ οποία αποτελείται από δφο πλιρεισ γραμμζσ επεξεργαςίασ και 
περιλαμβάνει: 

 Το φρεάτιο διανομισ προσ τισ μονάδεσ βιολογικισ επεξεργαςίασ, το οποίο αποτελείται από το 
δομικό μζροσ και τον εξοπλιςμό μεριςμοφ 

 Τισ δεξαμενζσ αποφωςφόρωςθσ (μία για κάκε γραμμι επεξεργαςίασ), οι οποίεσ αποτελοφνται από 
το δομικό μζροσ και τον εξοπλιςμό ανάδευςθσ 

 Τισ δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ (μία για κάκε γραμμι επεξεργαςίασ), οι οποίεσ αποτελοφνται από 
το δομικό μζροσ και τον εξοπλιςμό ανάδευςθσ 

 Τισ δεξαμενζσ αεριςμοφ (μία για κάκε γραμμι επεξεργαςίασ), οι οποίεσ αποτελοφνται από το 
δομικό μζροσ, τον εξοπλιςμό αεριςμοφ και ρφκμιςθσ του οξυγόνου και από τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό ανάδευςθσ 

 Τισ δεξαμενζσ κακίηθςθσ (μία για κάκε γραμμι επεξεργαςίασ), οι οποίεσ αποτελοφνται από το 
δομικό μζροσ, τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςάρωςθσ τθσ ιλφοσ και των επιπλεόντων και τουσ 
μετρθτζσ ιλφοσ 

 Τα αντλιοςτάςια ανακυκλοφορίασ των νιτρικϊν (ζνα για κάκε γραμμι επεξεργαςίασ), τα οποία 
αποτελοφνται από το δομικό μζροσ και τισ αντλίεσ ανακυκλοφορίασ 

 Το αντλιοςτάςιο ανακυκλοφορίασ και περίςςειασ ιλφοσ, το οποίο αποτελείται από το δομικό 
μζροσ, κακϊσ και από τισ αντλίεσ ανακυκλοφορίασ και περίςςειασ 

ε. Μονάδα αφυδάτωςθσ τθσ Ιλφοσ θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Το κτιριακό ζργο ςτζγαςθσ τθσ μονάδασ 

 Τθ μονάδα ομογενοποίθςθσ, θ οποία εξοπλίηεται με ςφςτθμα αεριςμοφ 

 Τον εξοπλιςμό πάχυνςθσ και αφυδάτωςθσ 

 Το ςυγκρότθμα προετοιμαςίασ και δοςομζτρθςθσ του πολυθλεκτρολφτθ 

 Τον εξοπλιςμό μεταφοράσ, αποκικευςθσ και φόρτωςθσ τθσ ιλφοσ  

ςτ. Μονάδα Μζτρθςθσ τθσ παροχισ, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Δίαυλο Venturi 

 Το ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ παροχισ 

η.           Μονάδα Απολφμανςθσ, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Τθ δεξαμενι επαφισ 

 Το ςυγκρότθμα δοςομζτρθςθσ του χλωρίου 

 Τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ του χλωρίου 

 Το κτίριο ςτζγαςθσ του εξοπλιςμοφ 

θ. Μονάδα Αποχλωρίωςθσ, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Τθ δεξαμενι επαφισ 

 Τον αναδευτιρα 

 Το ςφςτθμα δοςομζτρθςθσ του διαλφματοσ αποχλωρίωςθσ 

 Το αντλιοςτάςιο του βιομθχανικοφ νεροφ 

κ. Μονάδα Μεταεριςμοφ, θ οποία ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Τθ δεξαμενι επαφισ 

 Τουσ φυςθτιρεσ 
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 Τουσ διαχυτιρεσ 

ι. Ζργο Διάκεςθσ Επεξεργαςμζνων Λυμάτων που ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Το αντλιοςτάςιο τελικισ ανφψωςθσ 

 Το φρεάτιο φόρτιςθσ με τον εξοπλιςμό του 

 Τον αγωγό υποκαλάςςιασ διάκεςθσ με το χερςαίο-υποκαλάςςιο τμιμα και τον διαχυτιρα 

κ. Ζργο Θλεκτροδότθςθσ που ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Τθ ςφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ 

 Τον πίνακα μζςθσ τάςθσ 

 Τουσ μεταςχθματιςτζσ 

 Τον πίνακα χαμθλισ τάςθσ 

 Τουσ τοπικοφσ υποπίνακεσ 

 Τον θλεκτροφωτιςμό των κτιρίων κακϊσ και των ζργων υποδομισ 

 Το δίκτυο διανομισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Τθν γεννιτρια 

 Το κτίριο ςτζγαςθσ του εξοπλιςμοφ 

λ. Ζργο Αυτοματιςμοφ και Ελζγχου όλων των διεργαςιϊν που ςυντίκεται κυρίωσ από: 

 Τουσ πίνακεσ αυτοματιςμοφ 

 Τθν κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ 

 Τα όργανα ελζγχου 

 Το δίκτυο μεταφοράσ των ςθμάτων 

μ. Κτίριο Διοίκθςθσ 

 

Θα γίνει ενδελεχισ ζλεγχοσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των ωσ άνω αναφερομζνων 
επιμζρουσ ςταδίων επεξεργαςίασ ζτςι ϊςτε να γίνει προμικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν 
μερικι αντικατάςταςθ, πάςθσ φφςεωσ τροποποιιςεισ, επιςκευζσ και ςυντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγίων Θεοδϊρων, με τελικό ςκοπό να τεκεί άμεςα ςε λειτουργία. 
Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να γίνει επιςκευι/αντικατάςταςθ τμιματοσ του κεντρικοφ αγωγοφ 
μεταφοράσ λυμάτων, ςυντιρθςθ τθσ ΕΕΛ και εκκίνθςθ λειτουργίασ ςε ιδιαίτερα μειωμζνθ δυναμικότθτα 
για να εξυπθρετιςει τισ υφιςτάμενεσ ςυνδζςεισ με το κεντρικό δίκτυο. Επιςθμαίνεται ότι, ο κάκε 
Υποψιφιοσ κα πρζπει να παρζχει και να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του πλιρθ και τεκμθριωμζνθ 
τεχνικι λφςθ (επί ποινι αποκλειςμοφ),  υπό μορφι μελζτθσ ςχετικά με τθν προτεινόμενθ ςυνολικι 
αποκατάςταςθ του κεντρικοφ αγωγοφ μεταφορά λυμάτων. 

Οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν κυρίωσ: 

1.Τθν αλλαγι χριςθσ οριςμζνων εκ των υφιςτάμενων δεξαμενϊν ϊςτε θ βιολογικι επεξεργαςία να 
ανταποκρίνεται ςτο υποπολλαπλάςιο ειςερχόμενο υδραυλικό φορτίο ςε ςχζςθ με αυτό με το οποίο 
ςχεδιάςτθκε αρχικά θ μονάδα. 

2.Τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου SBR ϊςτε να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ βιολογικι επεξεργαςία των υγρϊν 
αποβλιτων με αποδοτικό τρόπο χρθςιμοποιϊντασ όμωσ τισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ 

3.Τθν προςκικθ ενόσ νζου ςταδίου με χριςθ τεχνολογίασ μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ (UF) για τθν επίτευξθ 
των απαιτοφμενων υψθλϊν ορίων διάκεςθσ του επεξεργαςμζνου αποβλιτου, ϊςτε να είναι δυνατι ι 
αςτικι/περιαςτικι επαναχρθςιμοποίθςι του. 
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Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ και λοιπό μθχανολογικό 
εξοπλιςμό είναι οι εξισ: 

- Οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ αποφωςφόρωςθσ ενοποιοφνται για τθν εξαςφάλιςθσ μίασ ενιαίασ 
δεξαμενισ εξιςορρόπθςθσ 700 m3. Θ δεξαμενι αυτι κα διακζτει και μία υποβρφχια αντλία για τθν 
προϊκθςθ του υγροφ ςτθν επόμενθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ. 

- Οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ ενοποιοφνται για τθν εξαςφάλιςθ μίασ ενιαίασ δεξαμενισ 
όπου κα λαμβάνει χϊρα θ βιολογικι επεξεργαςία με τθ μζκοδο SBR. 

- Κατάργθςθ των δεξαμενϊν αεριςμοφ κακϊσ ο όγκοσ τουσ είναι πολφ μεγάλοσ για το πραγματικό 
ειςερχόμενο υδραυλικό φορτίο. 

- Κατάργθςθ του αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ, κακϊσ με τθ μζκοδο SBR δεν χρειάηεται θ 
ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγροφ. Ρικανι αξιοποίθςθ των αντλιϊν ςτισ δεξαμενζσ εξιςορρόπθςθσ 
και βιολογικισ επεξεργαςίασ SBR. 

- Κατάργθςθ τθσ δεξαμενισ κακίηθςθσ κακϊσ ο διαχωριςμόσ και θ απομάκρυνςθ τθσ ιλφοσ κα 
πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο τθσ διεργαςίασ SBR μζςα ςτθ δεξαμενι βιολογικισ επεξεργαςίασ. 

- Κατάργθςθ τθσ διεργαςίασ τθσ κροκκίδωςθσ κακϊσ δεν είναι επικυμθτι για το επερχόμενο ςτάδιο τθσ 
υπερδιικθςθσ που προςτίκεται. Ωςτόςο, θ υφιςτάμενθ δεξαμενι κροκκίδωςθσ μπορεί να αξιοποιθκεί 
ωσ δεξαμενι ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ του διαυγαςμζνου υγροφ μζχρι τθν τροφοδοςία του ςτο 
ςτάδιο τθσ υπερδιικθςθσ. 

- Ρροςκικθ ςταδίου υπερδιικθςθσ με τθν προμικεια εξωτερικϊν ςτοιχείων, που κα παραδοκοφν 
προκαταςκευαςμζνα εντόσ μεταλλικοφ/ων εμπορευματοκιβωτίου/ων και ζτοιμα προσ ςφνδεςθ ςτθν 
υφιςτάμενθ μονάδα. 

- Αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου μετρθτι παροχισ με παροχόμετρο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 
πλιρωσ λειτουργικό για τθ νζα παροχι. 

- Θζςθ ςε εφεδρεία των ςταδίων απολφμανςθσ και μετα-αεριςμοφ για πικανι χριςθ ςε περίπτωςθ 
αςτοχίασ ι ανάγκθ πρόςκετθσ ςυντιρθςθσ και απολφμανςθσ του εξερχόμενου αποβλιτου πριν από τθ 
διάκεςι του ι χριςθ του για άρδευςθ. 

- Διατιρθςθ των ςταδίων ομογενοποίθςθσ και πάχυνςθσ-αφυδάτωςθσ, εφόςον κρικεί ότι οι 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ είναι λειτουργικά επαρκείσ. Διαφορετικά κα πρζπει να προτακεί άλλθ λφςθ 
αφυδάτωςθσ- ςυμπφκνωςθσ τθσ ιλφοσ, όπωσ εγκατάςταςθ κατάλλθλθσ φιλτρόπρεςςασ ι άλλοσ 
αποτελεςματικόσ εξοπλιςμόσ. 

Τα ςτάδια αντλιοςταςίου ανφψωςθσ εςχάρωςθσ, εξάμμωςθσ, λιποςυλλογισ των λυμάτων, όπωσ και τα 
ςτάδια εςχαριςμοφ, υποδοχισ και προαεριςμοφ των βοκρολυμάτων διατθροφνται ωσ ζχουν. Κάκε 
Διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ τθσ ΕΕΛ  Αγ. Θεοδϊρων (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
ϊςτε να ςχθματίςει πλιρθ και ςαφι εικόνα του υφιςτάμενθσ διάταξθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Ωσ προσ τον 
υφιςτάμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό, κα πρζπει να διενεργιςει ζλεγχο λειτουργικισ επάρκειασ (ποιοτικι 
κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ), λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν δυνατότθτα να μπορεί να λειτουργιςει 
αποδοτικά για τουλάχιςτον 3 ζτθ μετά τθν αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΛ, όςο και ωσ προσ τθ δυναμικότθτά του, 
δεδομζνθσ τθσ μείωςθσ του υδραυλικοφ φορτίου ςτθν οποία κα λειτουργιςει θ μονάδα ςε ςχζςθ με τθν 
πρωτόλεια παροχι ςχεδιαςμοφ τθσ. 

Θα πρζπει θ λειτουργία τθσ ΕΕΛ Αγ. Θεοδϊρων ςτθν μειωμζνθ δυναμικότθτα, να γίνει ταυτόχρονα με τθν 
αναβάκμιςθ τθσ εκροισ ϊςτε το νερό να πλθροί τα κριτιρια για αςτικι και περιαςτικι χριςθ, ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικμό οικ. 145116/02-02-2011(ΦΕΚ Β354/2011) περί «Κακοριςμοφ μζτρων, όρων και 
διαδικαςιϊν για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων και άλλεσ διατάξεισ» και 
τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ αυτισ. Δθλαδι, κα καλφπτονται ςε κάκε περίπτωςθ τα όρια που 
αναφζρονται ςτον Ρίν. Νο3 και αφοροφν μικροβιολογικζσ και ςυμβατικζσ παραμζτρουσ κακϊσ και θ κατ’ 
ελάχιςτον απαιτοφμενθ επεξεργαςία και ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ςτθν περίπτωςθ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων για αςτικι και περιαςτικι χριςθ και 
εμπλουτιςμό υπόγειων υδροφορζων  με γεωτριςεισ. Για να επιτευχκεί θ ηθτοφμενθ ποιότθτα του τελικοφ 
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επεξεργαςμζνου νεροφ κα εγκαταςτακεί πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ ο οποίοσ κα βαςίηεται ςτθν τεχνολογία 
μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ χρθςιμοποιϊντασ μεμβράνεσ κοίλων ινϊν υψθλισ ποιότθτασ οι οποίεσ 
παρζχουν ςυνεχϊσ διαυγζσ επεξεργαςμζνο νερό. Οι μεμβράνεσ υπερδιικθςθσ, επιτυγχάνουν 
απομάκρυνςθ τθσ κολότθτασ, των αιωροφμενων ςτερεϊν και του φορτίου ςε μικροοργανιςμοφσ, 
εξαςφαλίηοντασ ανϊτερθ ποιότθτα διθκιματοσ.  Ριο ςυγκεκριμζνα κα επιτυγχάνεται άριςτθ 
απομάκρυνςθ ςωματιδίων μεγζκουσ μεγαλφτερου των πόρων των μεμβρανϊν υπερδιικθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων κολλοειδϊν, ςτερεϊν, βακτθρίων και κυςτϊν (oocysts) Cryptosporidium και 
Giardia και φυςικά του ςιδιρου και του μαγγανίου. 

Ο ςυνολικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ του ςταδίου τθσ υπερδιικθςθσ κα είναι ςυμπαγισ και κα 
παρζχει άμεςο οπτικό ζλεγχο και επιτιρθςθ του ςυνόλου των μθχανολογικϊν διατάξεων και ιδιαιτζρωσ 
των μεμβρανοςτοιχείων. Επιπλζον, κα βρίςκεται εντόσ μεταλλικοφ εμπορευματοκιβωτίου για μζγιςτθ 
προςταςία αλλά και ταχεία εγκατάςταςι του. 

Θ εξειδικευμζνθ παρζμβαςθ αλλά και θ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί το αποτζλεςμα, δθλαδι θ οικονομικι και 
ορκι λειτουργία τθσ ΕΕΛ με το ελάχιςτο κόςτοσ με επιςκευι και αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν 
κα είναι το άμεςο αποτζλεςμα του παρόντοσ ζργου. 

  
Β) ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΘ  
Το αντικείμενο αυτό αφορά τθν λειτουργία, τθσ μονάδασ ΕΕΛ και το κόςτοσ όλων των παρεμβάςεων για 
τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ (επιςκευζσ, ανταλλακτικά, αναμόρφωςθ ςταδίων) με ςτακερι τιμι για 
τρία ζτθ από τον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, κακϊσ επίςθσ και τθν παρακολοφκθςθ 
και ζλεγχο μζςω ςυςτιματοσ τθλεελζγχου τθλεχειριςμοφ των ςταδίων επεξεργαςίασ λυμάτων (π.χ. όλων 
των αντλιοςταςίων και των οργάνων MLSS και DO.  
 
 
 
ΑΘΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

2.1 Γενικά  
2.1.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να ςυμμετζχει 
ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ Υπθρεςίεσ αυτζσ και τα 
όργανά τουσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθ γενικότερθ περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει 
κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ Ανακζτουςα Αρχι. 
 
2.1.2 Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ 
τον Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει Σφμβαςθ μζςα ςε ΕΙΚΟΣΙ (20) θμζρεσ. Τθν Σφμβαςθ κα 
υπογράψει για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ρεριφερειάρχθσ Ρελοποννιςου. 
 
2.1.3 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαράντα δφο (42) μινεσ δθλ. ζξι (6) μινεσ για τθν 
υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ και τριάντα εξιντα μινεσ (3 ζτθ), για τθν λειτουργία και 
ςυντιρθςθ τθσ μονάδασ από τον ανάδοχο.  

 

2.1.4 Αν θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παροχισ υπθρεςιϊν μετατεκεί χωρίσ 
ευκφνθ του Αναδόχου και χωρίσ να αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ ι ςτα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, ο Ανάδοχοσ 
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 
 
2.2 Σφμβαςθ  - Οριςμόσ εκπροςϊπου 
2.2.1 Θ Σφμβαςθ κα υπογραφεί από πλευράσ Αναδόχου, από ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ 
ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (νόμιμοσ εκπρόςωποσ), ο οποίοσ κα μονογράψει επίςθσ και 
κάκε φφλλο των ςυμβατικϊν τευχϊν. 
2.2.2 Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, κα αποτελεί και το 
ςχζδιο πρωτοκόλλου παράδοςθσ-παραλαβισ μεταξφ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, που κα 
αναφζρεται, ςτα υλικά και τισ υποδομζσ που κα παραλάβει θ Ανακζτουςα Αρχι μετά τθ λιξθ του 
χρόνου Σφμβαςθσ. 
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2.3 Ραραλαβι εργαςίασ - Επίβλεψθ Σφμβαςθσ 
Θ ορκι τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από 
επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφια β’ , δ’ του άρκρου 221 
του ν. 4412/2016. 
Θ «Επιτροπι παραλαβισ» και ο Επιβλζπων – Επόπτθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ κα αποτελοφν τθν «Ομάδα 
Επίβλεψθσ» με διακριτι αρμοδιότθτα τθν ζκδοςθ τθσ «βεβαίωςθ ορκισ τιρθςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ» αντιςτοίχωσ. 
  
 
ΑΘΟ 3: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τα παρακάτω:  
1.1 Να παρζχει τθν τεχνογνωςία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλιςμό και τισ απαιτοφμενεσ 
προμικειεσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με βάςθ τθ Σφμβαςθ, 
ςυμπεριλαμβάνοντασ ολόκλθρο το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν εγκατάςταςθ, τθ δοκιμι, τθ λειτουργία 
και τθ ςυντιρθςθ τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Λυμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των βοθκθτικϊν 
ζργων όπωσ αντλιοςτάςια, δίκτυα ςωλθνϊςεων, δεξαμενζσ νεροφ, ςτζγαςτρα, αποκικθ, γραφείο κτλ., ςε 
ςυμφωνία με τθν προςφορά του που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, μαηί με τθν επακολουκοφςα αλλθλογραφία και τισ διευκρινίςεισ.  
1.2 Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
ενζργειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων τροποποιιςεων και ςυνδζςεων με τον υφιςτάμενο 
εξοπλιςμό και φυςικά του πρόςκετου εξοπλιςμοφ (εντόσ εμπορευματοκιβωτίου/ων) διαφγαςθσ τθσ 
εκροισ των ςυμβατικϊν ςταδίων βιολογικοφ κακαριςμοφ. Οι νζεσ διατάξεισ επεξεργαςίασ λυμάτων και 
νεροφ κα πρζπει να ςτεγαςτοφν κατάλλθλα, όπου είναι αναγκαίο, ϊςτε να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ για 
τθν καλφτερθ προςταςία από τθν διάβρωςθ που προκαλείται από το περιβάλλον, όπωσ αναφζρεται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α.)  
1.3 Να παρζχει οποτεδιποτε ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. και ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου τθ δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ Μονάδασ και ςε οποιαδιποτε άλλθ τοποκεςία των υπό 
καταςκευι ζργων, ϊςτε να παρατθρεί και να επικεωρεί τθν ποιότθτα αλλά και τθν πρόοδο καταςκευισ 
των ζργων.  
1.4 Να διατθρεί τθν Μονάδα Επεξεργαςίασ Λυμάτων ςε κατάςταςθ και εμφάνιςθ υψθλϊν προδιαγραφϊν 
κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα που κακορίηει θ Σφμβαςθ. Να διατθρεί εγγφσ του ζργου αποκικθ των 
βαςικϊν ανταλλακτικϊν κακϊσ και εξοπλιςμζνο ςυνεργείο επιςκευϊν και καταςκευϊν 
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και εξοπλιςμοφ επανδρωμζνο με ζμπειρο προςωπικό, που κα προβαίνει ςε 
επιςκευζσ και καταςκευζσ ακόμα και κατά τισ Κυριακζσ και εορτζσ, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Να 
επιτρζπει επίςθσ ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. να επικεωρεί τθν εγκατάςταςθ περιοδικά ϊςτε να 
επιβεβαιϊνεται ότι θ Μονάδα ςυντθρείται κατάλλθλα.  
1.5 Να εξαςφαλίηει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. τθν ποςότθτα επεξεργαςμζνων λυμάτων κατά το χρονικό διάςτθμα 
που ορίηει θ Σφμβαςθ, με προδιαγραφζσ και χθμικζσ αναλφςεισ που περιγράφονται ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α), και με κατάλλθλθ πίεςθ ϊςτε να μεταφζρεται εφκολα εκεί που 
ορίηει θ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 
1.6 Να είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόλογοσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. και ςτθν Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου για τισ ενζργειεσ ι τισ παραλείψεισ ι για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί κτλ. από τουσ 
υπεργολάβουσ ι τουσ προμθκευτζσ ι τουσ αντιπροςϊπουσ του ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
1.7 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 
εξαιτίασ τθσ καταςκευισ και τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
1.8 Να ολοκλθρϊςει τα ζργα και να ξεκινιςει τθν παροχι επεξεργαςμζνου νεροφ από τα λφματα εντόσ 
του κακοριςμζνου χρόνου.  
1.9 Κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν πλιρθ 
ςυντιρθςθ, επιςκευι, αντικατάςταςθ, όλων των τμθμάτων τθσ ΕΕΛ για τθν επίτευξθ τθσ ςωςτισ 
λειτουργία τθσ. Κατά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, κα πρζπει να παραδϊςει άμεςα τθν εγκατάςταςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία.  
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1.10 Να χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά τθν διαδικαςία του 
Διαγωνιςμοφ και να δθλϊνει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ, κακϊσ και τθν 
αντικατάςταςθ αυτοφ.  
1.11 Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο 
ι τθν Σφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
Νόμου.  
Ρζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ:  
Μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραμμα ενεργειϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, προκφπτουν 
αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία και κα τισ 
εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει.  
 
Μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τισ εγγυιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.1 τθσ διακιρυξθσ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο 
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 
αποφάςεων, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡΡΕΑΑ ι/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικϊν 
οργάνων.  

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 
ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 
Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ 
προσ αποκατάςταςι τθσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 
ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ. Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ 
βεβαιϊνει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα κα τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και κα επιδεικνφουν πνεφμα 
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ και τα ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτι προςϊπων. Σε περίπτωςθ παρατιρθςθσ 
μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ 
του προςωπικοφ του Αναδόχου ι ςυνεργάτθ, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με 
άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από 
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, τουλάχιςτον τριάντα (30) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθ ςχετικι αντικατάςταςθ. Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα 
πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να είναι αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα 
αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του Ζργου ι, ζμμεςα, του Ζλλθνα Ρολίτθ, εφόςον κάτι 
τζτοιο είναι ςτθν ευχζρειά του.  

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε 
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, εκτόσ εάν οφείλεται ςε δόλο ι βαριά αμζλεια εκ μζρουσ τθσ. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.  

Ο Ανάδοχοσ δεδομζνου ότι κα είναι αποκλειςτικόσ χριςτθσ του εξοπλιςμοφ, κα είναι και υπεφκυνοσ 
για κάκε ηθμία ι απϊλεια του εξοπλιςμοφ, κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, μζχρι τθν 
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θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ (Ρρομικειασ και παροχισ υπθρεςιϊν) υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ 
ηθμίασ, φκοράσ ι απϊλειασ, ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι, ακόμθ, αντικατάςταςθ του εν λόγω εξοπλιςμοφ. 
Ρεραιτζρω, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφαλείασ και προςταςίασ για 
τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε 
τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του ι οποιονδιποτε ςυνεργάτθ του, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ 
ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και να μεριμνά όπωσ οι 
υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενο με αυτόν πρόςωπο πράξουν το ίδιο.  

 
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 
θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και 
εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του ι εκ μζρουσ των υπεργολάβων ι ςυνεργατϊν του, 
θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτι από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των 
προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ρεραιτζρω, ο Ανάδοχοσ 
ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, 
εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του, ι τθν εκ μζρουσ των 
υπεργολάβων του ι των ςυνεργαηόμενων με αυτόν προςϊπων, αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ / 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ και τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν 
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ 
τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ 
λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για 
τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.  
 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία και, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ κανάτου ι 
κάκωςθσ μζλουσ ι μελϊν του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων, κακϊσ και υλικισ ηθμίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ, 
αν τα περιςτατικά οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλιψεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του και των κατά οποιοδιποτε τρόπο ςυνδεομζνων με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του 
παρόντοσ Ζργου.  
Επιςθμαίνεται ότι, από τθν εκτζλεςθ του Ζργου, καμία ζννομθ ςχζςθ δεν δθμιουργείται μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το Ζργο.  
Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται ρθτά ςε άλλα 
ςθμεία τθσ παροφςασ.  
 
1. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ  
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και 
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων 
(οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά υλικά) και ότι κα 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ, όπωσ αυτζσ 
προδιαγράφονται ςτθ Ρροκιρυξθ και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι του 
καινοφργιοσ.  
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Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα ολοκλθρϊςει τα ζργα και κα ξεκινιςει τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ ΕΕΛ 
εντόσ του κακοριςμζνου χρόνου.  
Μετά τθν Βεβαίωςθ Ρεραίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου (Ρρομικειασ και Ραροχισ Υπθρεςιϊν) κα 
παρζχει γραπτι εγγφθςθ διάρκειασ ενόσ ζτουσ για τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όντασ υπεφκυνοσ και 
υπόλογοσ για κάκε πταίςμα κακϊσ και για κάκε απαιτοφμενθ δαπάνθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ 
ανεξαιρζτωσ κατά το διάςτθμα αυτό.  
Να εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ.  
Για τα ανωτζρω ο ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν Υπεφκυνθ διλωςθ που κα υποβάλλει όπωσ αναφζρεται 
ςτο Ραράρτθμα ΙV. 
 
3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο άρκρο 1.3 τθσ διακιρυξθσ αλλά και ςτο Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α, άρκρο 1, ο 
ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ όλων των ανωτζρω μαηί 
με προςωπικό, χθμικά, ανταλλακτικά και αναλϊςιμα για 3 χρόνια με ςτακερι τιμι. Στο πζρασ τθσ 3ετίασ ο 
ανάδοχοσ κα παραδϊςει το ςφςτθμα επεξεργαςίασ λυμάτων ςε κανονικι λειτουργία και με ζνα ζτοσ 
πλιρθ εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ. Επίςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων κα ενθμερϊνει 
πλιρωσ και με τεχνικό εγχειρίδιο (manual) λειτουργίασ-ςυντιρθςθσ τουσ εκπροςϊπουσ του εργοδότθ και 
κα εκπαιδεφει.  
 
 
ΑΘΟ 4: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ  

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι υπεφκυνθ για τα παρακάτω: 
 
4.1 Να παρζχει το χϊρο του ζργου και τθν υπάρχουςα οδό/οδοφσ πρόςβαςθσ. Θ τοποκεςία κα πρζπει να 
είναι διακζςιμθ ςτον Ανάδοχο, χωρίσ χρζωςθ, κατά τθ διάρκεια καταςκευισ και τθν περίοδο ςυμφωνίασ, 
μζςα ςε (5) πζντε θμζρεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
4.2 Να φροντίηει ϊςτε να υπάρχουν διακζςιμεσ, για όλεσ τισ ϊρεσ, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
ςτα όρια του χϊρου όπου γίνεται το ζργο, κατάλλθλθ παροχι ανεπεξζργαςτων ροϊν. 
4.3 Να επιτρζπει ςτον Ανάδοχο, ςτο προςωπικό του, ςτουσ υπεργολάβουσ, ςτουσ εκπροςϊπουσ του, να 
ζχουν πρόςβαςθ ςτον χϊρο καταςκευισ του ζργου.  
4.4 Να παρζχει κάκε δυνατι βοικεια ςτον ανάδοχο προκειμζνου να υλοποιιςει τθ ςφνδεςθ με το 
υφιςτάμενο δίκτυο θλεκτριςμοφ τθσ ΔΕΘ και να καλφπτει το ςχετικό κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
4.5 Πποτε είναι απαραίτθτο, να υπογράφει όλεσ τισ ςχετικζσ αιτιςεισ/εξουςιοδοτιςεισ ι άλλα ζγγραφα τα 
οποία απευκφνονται ςτισ ςχετικζσ Αρχζσ.  
4.6 Να προμθκεφει τον Ανάδοχο τθ ςυμβατικι προβλεπόμενθ ποςότθτα ανεπεξζργαςτων ροϊν.  
Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι εποπτεφει τθν υλοποίθςθ του Ζργου με δικό τθσ ςτελεχιακό δυναμικό με 
ςτόχουσ:  

 Τθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου του Ζργου  

 Τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των ςτοιχείων και τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν από 
πλευράσ τθσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ του Ζργου  

 Τθν εξαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ αυτοδυναμίασ τθσ τόςο για τθν υποςτιριξθ αλλά και για πικανζσ 
μελλοντικζσ επεκτάςεισ του Ζργου με τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο ςτο 
προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 
Επιπρόςκετα, θ Ανακζτουςα Αρχι κα εξαςφαλίςει τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων 
Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν κακυςτεριςεισ ι προβλιματα ςτθν τιρθςθ 
του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο, το ςυντομότερο δυνατό από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχιμα διοίκθςθσ του Ζργου, οι οποίοι κα μετζχουν 
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ενεργά ςε όλθ τθ διάρκεια του Ζργου, εκτόσ αν προκφψει λόγοσ αντικατάςταςισ τουσ εξαιτίασ 
υπθρεςιακϊν ι άλλων αναγκϊν.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, 
ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ςτο προςωπικό 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υπεργολάβων - ςυνεργατϊν) του Αναδόχου ι τρίτων που γίνεται από τυχαίο 
γεγονόσ ι αμζλεια του κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 
Τζλοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων που μπορεί να προκφπτει από τισ 
ανάγκεσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του Ζργου. 
 
 
ΑΘΟ 5: ΚΟΙΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

 
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ των ςυμβαλλομζνων ςε κάκε ζγγραφο ορίηεται ςτισ επτά (7) εργάςιμεσ 
μζρεσ από τθν αποδεδειγμζνθ παραλαβι του, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ςτα παραρτιματά 
τθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία, το περιεχόμενο του εγγράφου 
κεωρείται αποδεκτό.  
Στα πλαίςια εκτζλεςθσ του Ζργου και ςχετικά με τθ γλϊςςα που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ του Ζργου, ιςχφουν τα ακόλουκα:  

 Θ γλϊςςα ςυνεργαςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό 
και προφορικό λόγο.  

 Για τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά παραδοτζων και παραςτατικϊν, ειδοποιθτιρια 
ετοιμότθτασ προσ παράδοςθ, νομικά ζγγραφα κ.λ.π.), κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα.  

 Για τα παραδοτζα που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του Ζργου κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι 
γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που κάποια παραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία που πικανά 
χρθςιμοποιθκοφν, παράγονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, αυτά κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, 
ςτθν Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγζσ κα γίνονται και ςτισ δφο 
εκδόςεισ.  

 
Για τθν κακθμερινι ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων είναι δυνατόν να χρθςιμοποιείται 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και ςτο βακμό που κάτι τζτοιο κα είναι αποδεκτό και από τα δφο 
μζρθ και δθλϊνεται ςτθ Σφμβαςθ που ςυνάπτεται. 
 
ΑΘΟ 6: ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΛΥΜΜΑΤΟΣ 

 
6.1 Οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων, τθσ κακοριςμζνθσ ποιότθτασ τθσ τελικισ 
εκροισ, που ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παράγει και να παραδϊςει ςτον Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., κα πρζπει να είναι 
αυτζσ που ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
6.2 Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει το επεξεργαςμζνο υγρό απόβλθτο ςτο ςθμείο που ζχει κακοριςτεί και ςε 
τζτοια πίεςθ που να ςυμφωνεί με τισ προδιαγραφζσ τθσ Σφμβαςθσ. Από το ςθμείο αυτό και ζπειτα θ 
παραλαβι και διανομι του παραγόμενου νεροφ είναι υποχρζωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 
6.3 Εάν ο Ανάδοχοσ ςυναντιςει εμπόδια ςτθν παράδοςθ του επεξεργαςμζνου υγροφ απόβλθτου εξ αιτίασ 
εντολϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., ι λόγω μθ διακεςιμότθτασ υγρϊν αποβλιτων-λυμάτων, ι ζχει προκφψει 
ηθμιά ςτισ εγκαταςτάςεισ, ι εξαιτίασ άλλων λόγων ι περιςτατικϊν που ανάγονται ςε υπαιτιότθτα τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςταματιςει τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ ι να μειϊςει τθν 
δυναμικότθτα επεξεργαςίασ κατά ανάλογο μζτρο.  
6.4 Θ υποχρζωςθ τθσ παράδοςθσ από τον Ανάδοχο των ελάχιςτων ποςοτιτων όπωσ προαναφζρκθκε, κα 
εξαρτάται από τθν αντίςτοιχθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. όπωσ κακορίηονται ςτο 
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Άρκρο 4 του παρόντοσ Ραραρτιματοσ ΙΙ και ςτθν μείωςθ ι παφςθ τθσ παραγωγισ εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ 
ι και εντολϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. ι άλλων λόγων πζρα από τον ζλεγχο του Αναδόχου. 
 
ΑΘΟ 7: ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ 

 
7.1 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει και να εγκαταςτιςει,  (1) μετρθτι παροχισ, ακρίβειασ μεγαλφτερθσ 
από 0,5% για τθν πραγματοποίθςθ διπλοφ ελζγχου των παρεχόμενων ποςοτιτων επεξεργαςμζνου νεροφ 
(ζξοδοσ UF).  
7.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διατθρεί ζνα «θμεριςιο θμερολόγιο» ςτον τόπο τθσ εγκατάςταςθσ όπου κα 
καταγράφεται θ λειτουργία τθσ. Στο θμερολόγιο αυτό κα καταγράφεται θ κακθμερινι παραγωγι τθσ 
εγκατάςταςθσ UF όπωσ μετριζται από το μετρθτι κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα για κάκε μζρα (εάν 
υπάρχει) που θ εγκατάςταςθ, για λόγουσ πζρα από τον ζλεγχο του Αναδόχου, ςταμάτθςε ι λειτουργοφςε 
με μικρότερθ παραγωγι από τθν ελάχιςτθ προβλεπόμενθ.  
7.3 Εάν ο αντιπρόςωποσ του Αναδόχου ι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. αδυνατεί να υπογράψει το «θμεριςιο 
θμερολόγιο» για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, τότε θ υπογραφι του αντιπροςϊπου που υπογράφει κα αποτελεί 
από μόνθ τθσ επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτό. Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ ςε ζνα από τα δφο μζρθ να υπογράψει το κακθμερινό δελτίο λόγω παρεμπόδιςθσ από το άλλο 
μζροσ ι λόγω ανϊτερθσ βίασ, το μζροσ που δεν υπζγραψε κα ζχει το δικαίωμα, εντόσ (5) πζντε θμερϊν να 
αμφιςβθτιςει εγγράφωσ τα ςτοιχεία που ζχουν καταγραφεί και οποιαδιποτε διαφωνία προκφψει κα 
λυκεί όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
7.4 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. μια μθνιαία διλωςθ τθσ ποςότθτασ του επεξεργαςμζνου 
νεροφ που παράχκθκε από τθν εγκατάςταςθ ζτςι όπωσ μετρικθκε από τουσ μετρθτζσ παροχισ και 
καταγράφθκε ςτο «θμεριςιο θμερολόγιο». Στοιχεία του «θμεριςιου θμερολογίου» που βρίςκονται υπό 
αμφιςβιτθςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.3 του παρόντοσ άρκρου, δε κα περιλαμβάνονται ςτθ 
μθνιαία διλωςθ μζχρι να λυκεί θ διαφωνία.  
7.5 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. για ζγκριςθ υποδείγματα του «θμεριςιου 
θμερολογίου» και τθσ «μθνιαίασ διλωςθσ» ζνα μινα πριν από τθν ζναρξθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ 
 

 
 
ΑΘΟ 8: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

8.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
8.1.1 Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 302 παρ. 1 β) / άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ ορίηεται ςε 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.1.2 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα, τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από 
τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά.  

8.1.3 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ τθσ 
βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου από τθν «Ομάδα Επίβλεψθσ» και τθν 
ζγκριςθ αυτισ και οριςτικι παραλαβι από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία 
για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου. 

8.2 Γενικοί Προι Εγγυιςεων 
Οι εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 11.1 του παρόντοσ, καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία διάκριςθ τθν 
πιςτι εφαρμογι από τον Ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ ςε κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι 
κατά του Αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 
Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι ανάλογου προσ τθν απαίτθςθ 
μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι ειςπράττει τθν εγγφθςθ με 
ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι. 
Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του Αναδόχου για αποηθμίωςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 
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ΑΘΟ 9: ΕΚΡΤΩΣΘ - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 
9.1 Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ μθ εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ . Θ μθ 

τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει 
άμεςα να αρκεί, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ ςυςτθματικι εκ μζρουσ του Αναδόχου μθ 
τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ του αυτισ είναι λόγοσ διάλυςισ τθσ Σφμβαςθσ και ζκπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ. 

9.2 Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν είςοδο και 
εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτθν Μονάδα, ο Ανάδοχοσ και θ ΔΕΥΑ κα αναηθτιςουν 
κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Κατά 
τθ διάρκεια τζτοιασ περιόδου ο Ανάδοχοσ κα λειτουργεί τθ Μονάδα Αφαλάτωςθσ με τον καλφτερο 
δυνατό τρόπο μζχρι οι ςυνκικεσ να ομαλοποιθκοφν. 

Τθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κ.λπ., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν 
προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
9.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφό του ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  αμζςωσ κάκε 

περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν Σφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ 
ανϊτερθσ βίασ βαρφνει εξολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ ο Ανάδοχοσ κα ζρχεται ςε επαφι με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. Τυχόν προκφπτουςα αποηθμίωςθ κα 
προςδιορίηεται είτε με επί τόπου παρακολοφκθςθ του κόςτουσ είτε με οποιονδιποτε άλλο εφικτό τρόπο, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να βρίςκεται ςε διαρκι ετοιμότθτα και 
να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό εξοπλιςμό, όςο και το προςωπικό του. 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ καταςτάςεων ανϊτερθσ βίασ, δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των γεγονότων 
ι των περιςτατικϊν που χαρακτθρίηουν τθν κατάςταςθ ανϊτερθσ βίασ. 
 
 
ΑΘΟ 10: ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 
10.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι τα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, 
κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και τθν παρ. 1.1 τθσ παροφςασ. Λάκθ ι 
παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, αν 
τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 
10.2 Ανϊτερα Βία 
10.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανωτζρασ βίασ», τα 

οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 
ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. 
Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 
αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο ι τθ Σφμβαςθ. 

10.2.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των 
άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

10.2.3 Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
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κακθκόντων του όπωσ αυτά προ βλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προ βλζπεται από 
το Νόμο ι τθ Σφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι  μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου. 

 
ΑΘΟ 11: ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
11.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου 
Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ Σφμβαςθσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ  Αρχισ , όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 
Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του Άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται 
υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ Σφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ  θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
 
11.2 Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 
11.2.1 Θ  Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ, εφόςον προκφπτει ότι αποδεδειγμζνα ο 

Ανάδοχοσ αδυνατεί να υλοποιιςει τισ υποχρεϊςεισ του. 
11.2.2 Ο Ανάδοχοσ επίςθσ δικαιοφται ςτθν διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αποδεδειγμζνα θ Ανακζτουςα 

Αρχι  αδυνατεί ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αποπλθρωμισ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ. 
11.2.3 Επιςθμαίνεται ότι αν δεν ολοκλθρωκεί το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, όταν αυτι δεν ζχει λυκεί 

πρόωρα για κάποιον από τουσ νόμιμουσ λόγουσ, θ Σφμβαςθ παραμζνει ςε ιςχφ ακόμθ και ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει λιξει θ ςυνολικι ςυμβατικι προκεςμία με όλεσ τισ ςχετικζσ παρατάςεισ. 

 
11.3 Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ για οικονομικοφσ Λόγουσ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ για αυτιν τθν Σφμβαςθ εάν δεν 
εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ 
μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθ δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά 
από ζγκριςθ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ.   
 
11.4 Λιξθ τθσ Σφμβαςθσ - Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
Θ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθ βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου που 
εκδίδεται από τθν «Ομάδα Επίβλεψθσ» όπου βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων των παραδοτζων από τον 
Ανάδοχο και ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ. Θ παραλαβι γίνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ με 
απόφαςθ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ. Ραράλλθλα ςυντάςςεται και το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ εάν 
απαιτείται. 
 
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11.1 τθσ 
παροφςασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 11.2 μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ 
περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
 
ΑΘΟ 12: ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

 
12.1 Εάν ο Ανάδοχοσ κεωρεί ότι δικαιοφται οποιαδιποτε παράταςθ χρόνου για τθν εκτζλεςθ των ζργων 

και/ι επιπρόςκετθ πλθρωμι, κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι  περιγράφοντασ 
αναλυτικά και τεκμθριωμζνα το γεγονόσ ι τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το αίτθμά του. Εάν 
ο Ανάδοχοσ δεν ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι  μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, δεν κα ζχει το 
δικαίωμα οποιαςδιποτε παράταςθσ χρόνου ι επιπλζον πλθρωμισ και θ Ανακζτουςα Αρχι  δεν ζχει 
πλζον καμία υποχρζωςθ ςε ςχζςθ με το αίτθμα του Αναδόχου. 
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Στθν περίπτωςθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ του αιτιματοσ του Αναδόχου, κατά τα παραπάνω, θ 
Ανακζτουςα Αρχι  κα πρζπει να απαντιςει με αποδοχι ι με μθ αποδοχι και λεπτομερι ςχόλια. 
Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει οποιαδιποτε επιπλζον ςτοιχεία αλλά κα πρζπει παρόλα αυτά να δϊςει 
τθν απάντθςι τθσ ςτον ιςχυριςμό - απαίτθςθ μζςα ςε διάςτθμα 60 θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του 
Αναδόχου. 

 
12.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διατθρεί, τόςο ενθμερωμζνα όςο χρειάηεται, αρχεία για τθν υποςτιριξθ 

οποιωνδιποτε απαιτιςεων μπορεί να ζχει. Χωρίσ να δεςμεφεται με κάποια υποχρζωςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, αφοφ παραλάβει οποιαδιποτε ειδοποίθςθ, κατά το παρόν Άρκρο, να 
παρακολουκεί το αρχείο του Αναδόχου και/ι να δίνει οδθγίεσ, ϊςτε ο Ανάδοχοσ να κρατιςει 
επιπλζον ςτοιχεία για το αρχείο του. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να 
ελζγχει τα αρχεία του και να δίνει αντίτυπα αυτϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι . 

 
 
ΑΘΟ 13: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
13.1 Νομοκεςία 
Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από τα αναφερόμενα ςτο Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά 
προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ. 
 
13.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 
Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) 
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων, κα γίνονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ 
απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον 
Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 
Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε 
αλλοδαπι γλϊςςα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ 
*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι 
τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕ που κα 
ανταποκρίνεται: α+ ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ 
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα  κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που 
ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΓΗΛΩΔΙ  
 

Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα δεςμεφεται ο Ανάδοχοσ για τα ηθτοφμενα ςτο Ραράρτθμα Ι, Μζροσ Α, 
υποκεφάλαιο «Εγγυιςεισ – τεχνικι Υποςτιριξθ». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Έληππν ηεθκεξίσζεο  
επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ 
 

ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ 

 

Τίτλοσ ζργου Ροςό 

Ελάχιςτθ 

δυναμικότθτα 

παραγωγισ 

(m3/d) 

Ροςοςτό τθσ 
ςφμβαςθσ που 

εκτελζςτθκε 
από τον 

Οικονομικό 
Φορζα(%) 

Ρελάτθσ 

(Contracting 
Authority) / 

Χϊρα 

Μορφι 

Σφμβαςθσ 

Θ/νία 
κζςθσ ςε 

λειτουργία 

Διάρκεια Σφμβαςθσ 

 

Άλλα μζρθ 
τθσ 

Κοινοπραξίασ 

 

Αναλυτικι περιγραφι του πρϊτου Ζργου...  

         

Αναλυτικι περιγραφι του δεφτερου  Ζργου... 

         

Αναλυτικι περιγραφι του τρίτου Ζργου... 

         

Αναλυτικι περιγραφι του τζταρτου Ζργου... 

         

 

 

 

Λουτράκι           …/…./….  

    

                                                                                                                                                         Ο Ρροςφζρων  

 

    

                  (Υπογραφι και ςφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  

ΕΓΟ :  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΘΣ ΕΕΛ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΓΙΑ 
ΤΙΑ (3) ΕΤΘ» 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  879.999,72€ (χωρίσ ΦΡΑ)  
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

α/α  ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
/ΜΜ 

Αρικμθτικι 
τιμι 

Ολογράφωσ 
Αρικμθτικι 

τιμι 
Ολογράφωσ 

1. 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΕΕΛ 
1 € /τεμ 

  
 

2. 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΓΙΑ 3 ΕΤΘ 
36 μινεσ € /μινα 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΩ)    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ   

 

Α' "ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ" 

 

Ονομαςία Τράπεηασ/Οργανιςμοφ ...................................................................................  

Κατάςτθμα .....................................................................................................................  

Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ.,)  

 

(Θμερομθνία ζκδοςθσ)  

 

ΡΟΣ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)…………………….. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ Φορζα)……………………………… 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΙΘ …….…ΡΟΣΟΥ………………….ΕΥΩ 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ Εταιρείασ ………………………………  

πλιρθ ςτοιχεία, ΑΦΜ: και Δ/νςθ)  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ................... οδόσ ................. αρικμόσ......................Τ.Κ ................ ΑΦΜ: ……………………. 

β) ................... οδόσ ................. αρικμόσ......................Τ.Κ ................ ΑΦΜ: ……………………. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ- μζχρι του ποςοφ 

των………………………………………………………………………………. ( ) ΕΥΩ, το οποίο καλφπτει 2% επί του 

προχπολογιςκζντοσ ποςοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςι μασ για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό τθσ…………....... (ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) που προκθρφχκθκε με τθν αρικ. πρωτ. / / -....-201 Διακιρυξθ τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ Φορζα), για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για το ζργο 

«…………………………………………….(τίτλοσ ζργου).», όπωσ και ςε τυχόν επαναλιψεισ του.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ όλον το χρόνο ιςχφοσ τθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν ιςχφει αυτι 

ωσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  





 

 

Σελίδα 90 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ________________________ ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα/Οργανιςμό μασ απαλλαγμζνθ/ο από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

(θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά το 

χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο ςασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνεται τζλοσ ότι το ποςό τθσ παρεχόμενθσ με τθν παροφςα εγγυιςεωσ, περιλαμβάνεται ςτο 

ςυνολικό ποςό χορθγιςεωσ εγγυιςεων που κακορίςκθκε από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν 

Τράπεηα/Οργανιςμό μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 91 

Β' "ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ" 
 
Ονομαςία Τράπεηασ/Οργανιςμοφ ...................................................................................  

Κατάςτθμα .....................................................................................................................  

Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ.,)  

 

(Θμερομθνία ζκδοςθσ)  

 

ΡΟΣ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)…………………….. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ Φορζα)……………………………… 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΑΙΘ ……………………ΡΟΣΟΥ……………………. ΕΥΩ 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ Εταιρείασ ………………………………  

πλιρθ ςτοιχεία, ΑΦΜ και Δ/νςθ)  

ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ................... οδόσ ................. αρικμόσ......................Τ.Κ ................  

β) ................... οδόσ ................. αρικμόσ......................Τ.Κ ................  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ- μζχρι του ποςοφ 

των……………………………………………………………………………….ΕΥΩ, το οποίο καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ 

ΦΡΑ αξίασ για τθν καλι εκτζλεςθ και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον 

παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε και οποιαδιποτε απαίτθςθ του κφριου του κατ’ αυτοφ που 

πθγάηει από τθν ςφμβαςθ με αρικμό ................................... για το ζργο 

«……………………………………………………………..»,  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλφπτει και τθν καταβολι τόκων, ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι μθ 

παράδοςθσ του ζργου.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  





 

 

Σελίδα 92 

Βεβαιϊνεται ότι το ποςό των εγγυιςεϊν μασ που ζχουν δοκεί, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν 

Τράπεηα/Οργανιςμό μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




