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               Αγρίνιο,   04-05-2022 

   Αρ. Πρωτ.: 319         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Διακιρυξθ 

για τθν Σφμβαςθ Γενικϊν Υπθρεςιϊν 

με τίτλο: 

«ΡΑΟΩΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  
των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό 

λειτουργία Α/Σ και  του Διυλιςτθρίου μετά του Ρροωκθτικοφ 
Αντλιοςταςίου Νεροφ Αγρινίου και τθσ Ωλωρίωςθσ των Δεξαμενϊν 

Ρόςιμου Νεροφ» 

CPV: 90481000-2, 65120000-0 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:352.000,00 € (χωρίσΨΡΑ) 

& 436.480,00€ (με 24% Ψ.Ρ.Α.) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΨΟΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ 

Αποχζτευςθσ Αγρινίου *ΔΕΥΑΑ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δ. Βότςθ 7 

Ρόλθ Αγρίνιο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 30131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR23100301 

Τθλζφωνο 26410-45332 

Φαξ 26410-28894 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  deyaa@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ κοσ Κωνςταντίνοσ Δανιάσ (Τθλζφωνο: 2641 0 95521) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.deyaagriniou.gr/ 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Ψορζα  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι  θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Αγρινίου (ΔΕΥΑ 
Αγρινίου) και ανικει ςτθν κατθγορία του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Ψ. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Φορζα – ΔΕΥΑ, εντάςςεται ςτισ υποδομζσ κοινισ 
ωφζλειασ, ςτουσ τομείσ φδρευςθσ & αποχζτευςθσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από:τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι 
γενικϊσ διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω 
εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Ωρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του ν. 4412/16.  

 

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΕΥΑΑ, κωδ. Συλλογικισ 
Απόφαςθσ:74/2022(απόφαςθ Δ.Σ.). Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.: 61.01.01. 
ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 (176.000,000 πλζον 
ΦΡΑ), και του οικονομικοφ ζτουσ 2023(176.000,000 πλζον ΦΡΑ) του Φορζα . 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΡΟ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΤΟΥ ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΡΟΩΚΘΤΛΚΟΥ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΛΝΛΟΥ ΚΑΛ ΤΘΣ ΧΛΩΛΩΣΘΣ ΤΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΡΟΣΛΜΟΥ ΝΕΟΥ για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ και των Ραραρτθμάτων τθσ, τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ και εν γζνει με τθ 
ςχετικι ιςχφουςα Νομοκεςία. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 90481000-2, 65120000-0. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι ενιαία εφόςον από τθ φφςθ τθσ και ςυνεπϊσ δεν υποδιαιρείται 
ςε τμιματα. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 352.000,00€(χωρίσ  ΦΡΑ) και 
436.480,00€(με Φ.Ρ.Α. 24%). 

Διευκρινίηεται ρθτά ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ των Εγκαταςτάςεων για 
ολόκλθρο το 24ωρο κακϊσ και για τισ αργίεσ. Θ ΔΕΥΑΑ δφναται να απαιτιςει τθν πρόςκετθ 
εργαςία από τον Ανάδοχο προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν και να επιλυκοφν οι όποιεσ 
βλάβεσ και προβλιματα παρουςιαςτοφν. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ ςε 
περίπτωςθ μθ ςυνικων και ςθμαντικϊν βλαβϊν εφόςον δεν προζκυψαν από ευκφνθ του. 

 Θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α  ΑΓΛΝΛΟΥ. 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου ορίηεται θ 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι όποια μεταγενζςτερθ αυτισ θμερομθνία οριςκεί 
από τον εργοδότθ. Θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι12 
μινεσ και αφορά τα ζτθ 2022, και 2023.  

- δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου. Ναι [αφξθςθ των 
θμερομιςκίων ζωσ τθν εξάντλθςθ τθσ ςφμβαςθσ, και, αφξθςθ φυςικοφ (θμερομιςκίων) και 
οικονομικοφ αντικειμζνου ςε περίπτωςθ τροποποιιςεων ειδικότερα μζςω των 
προβλζψεων του άρκρου 337του Ν.4412/2016+. 

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
(ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ - ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ).  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

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

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ 
του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον 
Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι 
τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ 
πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο 
πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με 
κζμα : “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσμε κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο 
πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ 
Δθμόςιεσ υμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των 
άρκρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 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. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία»  

 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 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα», 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι 
τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι 
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 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. 

 τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.Σ ΔΕΥΑΑ περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και των όρων δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 20/05/2022 θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) [θλεκτρονικι αποςφράγιςθ 
προςφορϊν τζςςερισ (4) εργάςιμεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, και ϊρα 10:00] 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςιεφςεισ  

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι 
θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε 
“υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό” αυτόματα από το ςφςτθμακαι αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Ν.4412/2016 και ςτισ ςχετικζσ οδθγίεσ: ςε δφο θμεριςιεσ 
και μία εβδομαδιαίατοπικζσ εφθμερίδεσ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε/κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ανακζτοντοσ Φορζα, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.deyaagriniou.gr  ςτθν διαδρομι: 
www.deyaagriniou.gr ► είςοδοσ ► προκθρφξεισ. 

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyaagriniou.gr/
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ . 

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ  

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΕΕΕΔ/ΤΕΥΔ+ 

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

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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 
ςυςτιματοσ. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ςε 
οκτϊ (8)θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνταιαντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 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 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του,  ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει 
λεπτομερϊσ όλα τα ςτοιχεία τθσ προκθρυχκείςασ ςφμβαςθσ και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ 
όλων των ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ειδικότερα και επειδι θ ςφμβαςθ αφορά τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνου ζργου 
(ΕΕΛ και Α/Σ) ευριςκομζνου ςε πλιρθ λειτουργία, επιβάλλεται όπωσ οι διαγωνιηόμενοι 
ζχουν ίδια αντίλθψθ τθσ κατάςταςθσ των εγκαταςτάςεων και για το λόγο αυτόν πρζπει οι 
διαγωνιηόμενοι να επιςκεφκοφν τα ζργα ϊςτε να διαπιςτϊςουν τισ πραγματικζσ 
λειτουργικζσ τουσ ςυνκικεσ και τα ενδεχόμενα –κατά τθ γνϊμθ τουσ- λειτουργικά ι άλλα 
προβλιματα.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα ενθμερωκοφν μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. για το ςυγκεκριμζνο χρόνο (θμερομθνία και ϊρα) 
κατά τον οποίο κα γίνει θ επίςκεψθ των ενδιαφερομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Διευκρινίηεται ότι θ θμερομθνία επίςκεψθσ κα οριςτεί να γίνει το αργότερο 8 θμζρεσ, πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι ζωσ τισ 12/05/2022. Επιπλζον θ 
υπθρεςία κα διακζςει το απαραίτθτο προςωπικό που κα ςυνοδεφει τουσ ςυμμετζχοντεσ 
κατά τθν επίςκεψι τουσ και κα παράςχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.  

Με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ κα προμθκεφςει τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε εφλογο χρόνο 
βεβαίωςθ τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ. Τθν Βεβαίωςθ αυτι πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
τθν επιςυνάψουν θλεκτρονικά ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά». 

 

Ο Ανακζτων Φορζασ 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 προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα,εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 
αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να 
διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να 
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον Ανακζτοντα Φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των  
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περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 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.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 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 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.  

Ο Ανακζτων Φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πποζηαζία Πποζωπικών Δεδομένων 

ΟΑνακζτων Φορζασ ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι οίδιοσ ι και τρίτοι, κατ’ εντολι 
και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ 
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ 
ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 
προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που ακολουκεί. 

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ανακζτων Φορζασ ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά του ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, το 
φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 
επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 
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Λ. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 
ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτον 
Ανακζτοντα Φορζα, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΛΛ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων του Ανακζτοντα Φορζα, θ εκπλιρωςθ των εκ του 
νόμου υποχρεϊςεων του Ανακζτοντα Φορζα και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των 
ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 
Ανακζτοντα Φορζα και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν. 

ΛΛΛ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ ο Ανακζτων Φορζασ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν για λογαριαςμό του, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 
Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 
προςτθκζντεσ του, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο 
Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι 
άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία 
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ 
των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 
Ρροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων του Ανακζτοντα Φορζα. 

VI. Ο Ανακζτων Φορζασ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 
προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, 
απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ 
επεξεργαςία. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 ανακζτουςεσ αρχζσ 
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. 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ο 
Ανακζτων Φορζασ  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 7.040,00ευρϊ. 

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 20/12/ 2022, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν 
τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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 118 του ν. 4782/2021(ωσ ιςχφει). 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων α)αποςφρει τθν προςφορά 
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 



13 

 

από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ 
περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι 
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
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 αμετάκλθτθ1 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα 
ακόλουκα εγκλιματα: 

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), και τα εγκλιματα του άρκρου 
187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι 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 παρ. 1 
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ 
δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ 
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) τουΡοινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του 
ΕκνικοφΤελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτάςτρζφονται κατά των 
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οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν 
των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά 
με τον ΦΡΑ)και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 
187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα 
εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλιματα του άρκρου 
323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου,κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (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.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
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α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ 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  

β) όταν ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ 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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείταιότι δεν ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Δεν παρζχεται “πρόβλεψθ μθ αποκλειςμοφ” από παρζκκλιςθ ςτουσ παραπάνω 
λόγουσ. 

2.2.3.4.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
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, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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 λειτουργίασ. 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί 
ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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 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, ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με 
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

πράξθσ που βεβαιϊνειτο ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. Δεν τίκενται εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ, λόγω φψουσ τθσ ςφμβαςθσ (< 1.000.000 
προ ΦΡΑ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ 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.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχείαi, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν 
τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον 
ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 
καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, 
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά 
και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν 
αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία 
κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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. 
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2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα 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. Εφόςον οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, 
θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι 
ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

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 μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι 
τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο ειδικό ετιςιο 
κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
οικονομικϊν χριςεων, δθλαδι ςε ςυμβάςεισ λειτουργίασ ζργων  επεξεργαςίασ νεροφ ι 
λυμάτων, ποςόν ίςο μετο50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ 
ςε Ευρϊ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν Φορζων, θ ωσ άνω επάρκεια πρζπει να ςυντρζχει 
ςυνολικά ςτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο τουλάχιςτον ενόσ από του οικονομικοφσ φορείσ 
τθσ ζνωςθσ και το οποίο κα ςυμμετζχει με ποςοςτό άνω του 50% ςτθν ζνωςθ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου αποτελείται από δφο ανεξάρτθτεσ 
μονάδεσ βιολογικοφ αντιδραςτιρα, εκάςτθσ αποτελοφμενθσ από δφο γραμμζσ 
επεξεργαςίασ που λειτουργοφν παράλλθλα. Θ  μία μονάδα, δυναμικότθτασ 60.000 
ιςοδφναμων κατοίκων, λειτουργεί με το ςφςτθμα του παρατεταμζνου αεριςμοφ ςε 
δεξαμενζσ οξειδωτικϊν τάφρων με διεργαςίεσ νιτροποίθςθσ-απονιτροποίθςθσ και 
αποφωςφόρωςθσ ενϊ διακζτει και μονάδα διφλιςθσ μετά τθν κακίηθςθ των 
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επεξεργαςμζνων λυμάτων. Θ δεφτερθ μονάδα, δυναμικότθτασ 30.000 ιςοδφναμων 
κατοίκων λειτουργεί με το ςφςτθμα ενεργοφ ιλφοσ - με ταυτόχρονθ ςτακεροποίθςθ τθσ 
βιολογικισ ιλφοσ και προχωρθμζνθ νιτροποίθςθ και απονιτροποίθςθ ςε βιοαντιδραςτιρα 
MBR (membranebio-reactor). 

Θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νεροφ Αγρινίου αποτελείται από δίδυμθ μονάδα 
διυλιςτθρίου άμμου μετά των ςυνοδϊν ζργων (κροκίδωςθσ-κακίηθςθσ) με δυναμικότθτα 
άνω των 45.000 m3/θμζρα που μπορεί να εξυπθρετιςει τουλάχιςτον πλθκυςμό 60.000 
κατοίκων. 

Με βάςθ τα παραπάνω και όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

Λ.  Τθν τελευταία 3ετία, ο διαγωνιηόμενοσ ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο κα πρζπει: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2021) ο διαγωνιηόμενοσ ωσ φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο, να ζχει αναλάβει και εκτελζςει επιτυχϊσ και ςυνεχϊσ για χρονικό 
διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ μίασ τουλάχιςτον 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων δυναμικότθτασ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ των 
60.000 ιςοδφναμων κατοίκων ςυμπεριλαμβανομζνου και του κεντρικοφ αντλιοςταςίου 
τροφοδοςίασ αυτισ, μζςω κατακλιπτικοφ αγωγοφ. Θ ωσ άνω εμπειρία για να γίνει 
αποδεκτι κα πρζπει να αφορά ςε μονάδα που να λειτουργεί με ςφςτθμα παρόμοιο με αυτό 
τθσ ΕΕΛ Αγρινίου όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 
περιλαμβάνει βιολογικι επεξεργαςία λυμάτων: (ι)με παρατεταμζνο αεριςμό και με 
διαδικαςίεσ αποφωςφόρωςθσ, απονιτροποίθςθσ και νιτροποίθςθσ (αεριςμοφ), με 
ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ χωρίσ ανάγκθ πρόςκετθσ αερόβιασ ι αναερόβιασ χϊνευςθσ, και 
(ιι) προωκθμζνθσ επεξεργαςίασ ςε κλίνεσ διφλιςθσ άμμου.  

β) Να ζχει εκτελζςει εντόσ τθσ τελευταίασ 3ετίασ (2019-2021) για χρονικό διάςτθμα ίςο ι 
μεγαλφτερο των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν τθ λειτουργία μίασ τουλάχιςτον εγκατάςταςθσ 
επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων δυναμικότθτασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ των 30.000 κατοίκων θ 
οποία να λειτουργεί με το ςφςτθμα Μεμβρανϊν Βιολογικοφ Αντιδραςτιρα MBR 
(membranebio-reactor). 

(γ)Να ζχει εκτελζςει εντόσ τθσ τελευταίασ 3ετίασ(2019-2021) επιτυχϊσ και ςυνεχϊσ για 
χρονικό διάςτθμα ίςο ι μεγαλφτερο των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊντθ λειτουργία και 
ςυντιρθςθ μίασ τουλάχιςτον εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ ςτθν οποία θ 
επεξεργαςία νεροφ να γίνεται ςε διυλιςτιριο άμμου με δυναμικότθτα τουλάχιςτον 60.000 
κατοίκων ι 1.800 m3/ϊρα. 

Διευκρινίηεται ότι θ ωσ άνω εμπειρία για να γίνει αποδεκτι κα πρζπει: 

 Να αφορά ςε παραγωγικι λειτουργία του ζργου (δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ενδεχόμενοσ χρόνοσ δοκιμαςτικισ  λειτουργίασ του). 

 Να ςυντρζχει αποκλειςτικά ςτο όνομα του διαγωνιηόμενου ςχιματοσ και να 
αποδεικνφεται από ςχετικζσ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων αρχϊν (κυρίων των ζργων) 
ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται ο χρόνοσ λειτουργίασ από το διαγωνιηόμενο, θ 
δυναμικότθτα του ζργου ςε ιςοδφναμο πλθκυςμό κακϊσ και θ επιτυχισ εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων θ ωσ άνω εμπειρία 
πρζπει να ςυντρζχει τουλάχιςτον ςε ζνα από τα μζλθ τθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
είναι ςυςςωρευτικι ςτο μζλοσ αυτό και ότι το μζλοσ αυτό κα ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιηόμενο ςχιμα με ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%. 
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Επίςθσ επιςθμαίνεται ότι αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ επιπρόςκετεσ που εκτελζςτθκαν επιτυχϊσ 
κακϊσ και ςυμβάςεισ πζραν τθσ ωσ άνω 3ετίασ κα λθφκοφν υπόψθ από τον Ανακζτοντα 
Φορζα κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. 

ΛΛ.  Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ παρεμβάςεων ςε ζκτακτεσ ι ειδικζσ ςυνκικεσ για τθν 
καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, πζραν του απαιτουμζνου μονίμου προςωπικοφ για τθν 
κακθμερινι λειτουργία του ζργου.  

Το ωσ άνω κατ’ ελάχιςτον προςωπικό  το οποίο κα ζχει εταιρικι ι υπαλλθλικι ι άλλθσ 
μορφισ επίςθμα αποδεικνυόμενθ (μζςω ςυμβάςεων ι/και Τιμολογίων) ςυμβατικι ςχζςθ 
με τον διαγωνιηόμενο επιβάλλεται να αποτελείται από: 

 Μθχανικό ΡΕ ι Επιςτιμονα ΡΕ ςυναφοφσ αντικειμζνου ιτοι Χθμικό ι 
Ρεριβαντολόγο με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία, εντόσ τθσ τελευταίασ 
3ετίασ, ςε λειτουργία μονάδων με ςφςτθμα βιομεμβρανϊν (MBR) δυναμικότθτασ 
τουλάχιςτον 25.000 ιςοδυνάμων κατοίκων και παρατεταμζνου αεριςμοφ 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 35.000 ιςοδυνάμων κατοίκων ωσ ςυντονιςτι τθσ 
ομάδασ εκτάκτων παρεμβάςεων ςτθν ΕΕΛ. 

 Μθχανικό ΡΕ ι Επιςτιμονα ΡΕ ςυναφοφσ αντικειμζνου ιτοι Χθμικό ι 
Ρεριβαντολόγο) με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία, εντόσ τθσ τελευταίασ 
3ετίασ, ςε λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ νεροφ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 
50.000 ιςοδυνάμων κατοίκων ωσ ςυντονιςτι τθσ ομάδασ εκτάκτων παρεμβάςεων 
ςτο διυλιςτιριο νεροφ. 

 Χθμικό Μθχανικό με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία, εντόσ τθσ τελευταίασ 
3ετίασ, ςε λειτουργία μονάδων με ςφςτθμα βιομεμβρανϊν (MBR) και 
παρατεταμζνου αεριςμοφ. 

 Θλεκτρολόγο κάτοχο άδειασ κατθγορίασ επεμβάςεων ςε Θ/Μ εξοπλιςμό 
τουλάχιςτον 90 kW, με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία εντόσ τθσ 
τελευταίασ 3ετίασ ςτθ λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 50.000 ι.κ. 

 Θλεκτρολόγο κάτοχο άδειασ κατθγορίασ επεμβάςεων ςε Θ/Μ εξοπλιςμό 
τουλάχιςτον 90 kW, με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία εντόσ τθσ 
τελευταίασ 3ετίασ ςτθ λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ νεροφ (διυλιςτθρίου) 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 50.000 ι.κ.. 

 Μθχανοτεχνίτθ με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία εντόσ τθσ τελευταίασ 
3ετίασ ςτθ λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων.  

 Ειδικό ςυςτθμάτων πλθροφορικισ με αποδεδειγμζνθ 24μθνθ ςυνεχι εμπειρία 
εντόσ τθσ τελευταίασ 3ετίασ ςτθ λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων και 
τθλεμετρίασ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ και αντλιοςταςίων. 

 Στζλεχοσ απόφοιτο ΑΕΛ ι ΑΤΕΛ με γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν που παρζχει τθ 
δυνατότθτα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ςε ζργα επεξεργαςίασ νεροφ ι 
λυμάτων και με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον 2 ετϊν ςε ποιοτικζσ 
αναλφςεισ ειςόδου, εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και εξόδου μονάδων επεξεργαςίασ 
νεροφ ι και λυμάτων 
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 Εργατοτεχνίτθ 

 
Διευκρινίηεται ρθτά ότι: 
 
Α) Για τθν λειτουργία του Βιολογικοφ κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (κατά 

τθν πρωινι βάρδια) κα παρευρίςκονται και κα εργάηονται επί τόπου του ζργου 

τουλάχιςτον τζςςερισ (4) από το ωσ άνω προςωπικό (ειδικότθτεσ ωσ φαίνεται 

παρακάτω), 

ενϊ κακ’ όλεσ τισ λοιπζσ ϊρεσ του 24ϊρου των εργαςίμων θμερϊν, κακϊσ και το 

ςφνολο των ωρϊν των αργιϊν, κα παρευρίςκεται και κα εργάηεται τουλάχιςτον 

ζνασ (1) από το ωσ άνω προςωπικό.  

- Δφο (2) θλεκτρολόγουσ κατόχουσ ςχετικισ άδειασ, εκ των οποίων ο ζνασ κα 

διακζτει άδεια κατθγορία επεμβάςεων ςε Θ/Μ εξοπλιςμό τουλάχιςτον 90 kW, με 

αποδεδειγμζνθ 4ετι ςυνεχι εμπειρία ςτθ λειτουργία μονάδων επεξεργαςίασ 

λυμάτων αντίςτοιχων με αυτό τθσ ΕΕΛ Αγρινίου, 

- Ζναν (1) μθχανοτεχνίτθ με αποδεδειγμζνθ 4ετι ςυνεχι εμπειρία ςτθ λειτουργία 

μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων αντίςτοιχων με αυτό τθσ ΕΕΛ Αγρινίου, 

- Ζναν (1) εργατοτεχνίτθ γενικϊν κακθκόντων. 

 

Β) Για τθν λειτουργία του Διυλιςτθρίου κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

(κατά τθν πρωινι βάρδια) κα παρευρίςκονται και κα εργάηονται επί τόπου του 

ζργου τουλάχιςτονδφο (2) από το ωσ άνω προςωπικό,ενϊ κακ’ όλεσ τισ λοιπζσ 

ϊρεσ του 24ϊρου των εργαςίμων θμερϊν, κακϊσ και το ςφνολο των ωρϊν των 

αργιϊν, κα παρευρίςκεται και κα εργάηεται τουλάχιςτον ζνασ (1) από το ωσ άνω 

προςωπικό. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ του ωσ άνω προςωπικοφ κα πρζπει να υποβλθκοφν 
βεβαιϊςεισ του αντίςτοιχου Φορζα ι τθσ αντίςτοιχθσ Υπθρεςίασ. 

Στισ περιπτϊςεισ ζκτακτων περιςτατικϊν (βλαβϊν, κ.λ.π.) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ 
24 ωρϊν  να χρθςιμοποιεί το απαραίτθτο προςωπικό ανεξάρτθτα από τθν θμζρα ι ϊρα 
για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν-δυςλειτουργιϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλεται 
θ ανάλογθ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, θ οποία κα απομειϊνει το 
μθνιαίο τίμθμα.  

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσii 

Οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να εφαρμόηουν: 

 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά EN ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο 

 ΣφςτθμαΡεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO14001:2015 ι ιςοδφναμο 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ και υγείασ  ISO 45001:2018ι ιςοδφναμο 

 

Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation - EA) και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ. 
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Αντίγραφα των ωσ άνω προτφπων κα υποβλθκοφν με τθν προςφορά επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει 
να πλθροφται από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ . 
 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι 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 ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 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 ικανότθτεσiii. 

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. 

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά 
του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 
ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 45 του ν. 
4782/2021.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
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ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 
και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι 
υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 
ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι 
πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ 
μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τον 
Ανακζτοντα Φορζα 

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

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), το 
οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο 
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ του 
Ανακζτοντοσ Φορζα. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει 
ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι 
δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, 
θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο2.2.3 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.  

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 ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
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κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν 

κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα 

μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ 

ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ 

διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι 
δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου) 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ 
πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ 
των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό 
ανάδοχο.Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, 
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που ο ανακζτων φορζασζχει 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), ςτο 
οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, 
όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, 
κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο Ανακζτων 
Φορζασ που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 
εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  
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Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά 
(ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΡΟΣΩΛΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) που αναφζρονται  παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 
πιςτοποιθτικά 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 

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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

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 2.2.3.1 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό 
εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Επιπλζον: υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα (εκπρόςωποσ) αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από 
το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο 
taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό 
Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 
και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν 
παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 (Δεν τίκενται εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ, λόγω φψουσ τθσ 
ςφμβαςθσ (< 1.000.000 προ ΦΡΑ)δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν που 
κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό 
πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό 
πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία(πλθν των περιπτϊςεων που 
αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται (Δεν τίκενται εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ, λόγω φψουσ τθσ 
ςφμβαςθσ (< 1.000.000 προ ΦΡΑ): 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των 
μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου 
Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του 
ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν 
αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά 
περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι 
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ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου (ΕΔΩ ΔΕΝ 
ΑΨΟΑ): 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των 
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και 
τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που 
αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον 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. 

iii) 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. 

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ 
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, 
εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που 
κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα 
με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω 
πρόςωπα, ο δε ανακζτων φορζασ δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ.  
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Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι 
του κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν 
παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Ο Ανακζτων Φορζασ ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ 
διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό 
τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από 
κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο 
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν 
περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

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. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 
Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των 
ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 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. 

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, εκτόσ εάν, 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 απαιτείται να προςκομίςουν αποδεικτικά μζςα (αντίγραφα ςυμβάςεων, ςχετικά 
τιμολόγια, βεβαιϊςεισ των ςχετικϊν Αρχϊν) από όπου να προκφπτει ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν των τριϊν(3) προθγοφμενων ετϊν του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςε 
ςυμβάςεισ λειτουργίασ ζργων επεξεργαςίασ νεροφ ι λυμάτων, ποςοφ ίςου μετο50% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ ςε Ευρϊ. 

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

α) Διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ςυνοδευόμενθ από ςχετικι βεβαίωςθ των αντίςτοιχων 
Αρχϊν (Φορζων) όπου κα φαίνεται ότι κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-
2021), ο διαγωνιηόμενοσ ζχει αναλάβει και εκτελζςει επιτυχϊσ και ςυνεχϊσ για το χρονικό 
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διάςτθμα των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ μίασ τουλάχιςτον 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων δυναμικότθτασ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ των 
60.000 ιςοδφναμων κατοίκων. 

Στθ βεβαίωςθ των Φορζων κα φαίνονται όλα τα ςτοιχεία (ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ, μζκοδοσ 
επεξεργαςίασ, διεργαςίεσ κλπ) από τα οποία κα προκφπτει ότι καλφπτονται όλεσ οι 
προχποκζςεισ τεχνικισ ικανότθτασ που απαιτοφνται από το εδάφιο (α) τθσ παραγράφου 
2.2.6 τθσ παροφςασ. Αςάφειεσ ςτισ ωσ άνω βεβαιϊςεισ κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ με 
ςυνζπεια τον αποκλειςμό του διαγωνιηόμενου εκτόσ εάν ο Ανακζτων Φορζασ διακζτει τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ωσ άνω ςχετικι εμπειρία. 

β) Διλωςθ ςυνοδευόμενθ από ονομαςτικό κατάλογο που να αφορά ςτο απαιτοφμενο από 
το εδάφιο (β) τθσ παραγράφου 2.2.6 τθσ παροφςασ ζμπειρο ςτελεχιακό δυναμικό και θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από αποδεικτικά ςτοιχεία, δθλαδι από βεβαιϊςεισ αντίςτοιχων 
Φορζων περί τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν αυτϊν ςτθ λειτουργία αντίςτοιχων ζργων.  

Στισ βεβαιϊςεισ των Φορζων κα φαίνονται όλα τα ςτοιχεία από τα οποία κα αποδεικνφεται, 
για κάκε ζνα ςτζλεχοσ ξεχωριςτά,  ότι καλφπτονται όλεσ οι προχποκζςεισ τθσ εμπειρίασ των 
ςτελεχϊν αυτϊν, όπωσ απαιτοφνται από το εδάφιο (β) τθσ παραγράφου 2.2.6 τθσ 
παροφςασ. Αςάφειεσ ςτισ ωσ άνω βεβαιϊςεισ κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ με ςυνζπεια τον 
αποκλειςμό του διαγωνιηόμενου εκτόσ εάν ο Ανακζτων Φορζασ διακζτει τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ωσ άνω ςχετικι εμπειρία. 

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

I. Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά EN ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο. 
II. Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO14001:2015 ι ιςοδφναμο. 

III. Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ αςφάλειασ και υγείασ ISO 45001:2018ι ιςοδφναμο. 

 
Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 
Cooperation for Accreditation - EA) και μάλιςτα, μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ. 
 

Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν 
κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι 
(πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν 
αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου 
γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 
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Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, 
προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου 
διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον 
αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ 
φορζα, 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 καταλόγουσ 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 καταλλθλότθτασ 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. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον 
επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, 
υποπερ. i, iiκαι iiiτθσ περ. β 

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 19 παρ. 2 του 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. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 
διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ 
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε 
αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι 
αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ 
κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ 
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι 
κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ 
που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται 
ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ 
εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ 
το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει 
χριςθ υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται 
να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων 
ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Β.11. 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 δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι 
κριτθρίων:  

Κριτιριο Ρεριγραφι 
Συντελ. 
Βαρφτ. 

% 
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Κ1 Ρλθρότθτα, αρτιότθτα και ςαφινεια τθσ τεχνικισ προςφοράσ  10 

Κ2 

Δυνατότθτα άμεςθσ ανταπόκριςθσ για τθν πλιρθ και άριςτθ 
λειτουργία του ζργου από τθν πρϊτθ θμζρα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
ςυνδυαςμό με το επίπεδο γνϊςθσ των ςυνκθκϊν του ζργου όπωσ κα 
αποδεικνφεται από τθν Τεχνικι Ζκκεςθ του διαγωνιηόμενου. 

15 

Κ3 
Ρλθρότθτα προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
λειτουργίασ, του προγράμματοσ ςυντθριςεων κλπ.  

5 

Κ4 
Ρλθρότθτα και καταλλθλότθτα του προτεινόμενου προςωπικοφ του 
προβλεπόμενου από το εδάφιο (ΛI) τθσ παρ. 2.2.6 τθσ παροφςασ 

35 

Κ5 

Συνοχι του προτεινόμενου προςωπικοφ του προβλεπόμενου από το 
από το εδάφιο (ΛI) τθσ παρ. 2.2.6  τθσ παροφςασ που προκφπτει από 
προγενζςτερθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ κακϊσ και με το 
διαγωνιηόμενο 

35 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                          100 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

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 (ΣΤΡ) τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 
τφπο:  

ΣΤΡ = Β1x0,10 + Β2x0,15 + B3x0,05 + B4x0,35 + Β5x0,35 τφποσ (1) 

Ππου Βi θ βακμολογία του κριτθρίου Κi. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ο τελικόσ Βακμόσ αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ) προκφπτει από τον τφπο: 
 
ΤΒΑ=100x*( ΣΤΡ x0,75)+(ΣΟΡx0,25)+ τφποσ (2) 

όπου, ΣΤΡ  θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  και  

ΣΟΡ  το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ εκφραςμζνο ςε αρικμό από 1 ζωσ 100  

από τον τφπο: 

ΣΟΡ = (*(Ρ-ΡΔ)/Ρ+x100) όπου 

Ρ= προχπολογιςμόσ μελζτθσ  

ΡΔ= θ ςυνολικι τιμι προςφοράσ του διαγωνιηόμενου 
 
Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι αυτι του μζγιςτου τελικοφ βακμοφ αξιολόγθςθσ 
(ΤΒΑ). 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ.  

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 αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του 
αποφαινομζνου οργάνου του ανακζτοντοσ φορζα, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
προσ τον  ανακζτοντα φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.2 Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του 
ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα 
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 
αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν 
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 να 
εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από 
το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 
4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, ο Ανακζτων Φορζασ ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςι τθσ. 
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2.4.2.3.Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι 
Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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.Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και 
ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ 
προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ 
(εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 
ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 
αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα 
ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε 
υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων 
ςε αυτόν. 

2.4.2.5.Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι 
Οικονομικοί Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων 
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για 
αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν 
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν 
ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
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ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα 
με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο 
PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτον Ανακζτοντα Φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-
ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
ενδεικτικά είναι : 

α)θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι 
εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ 
από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι 
δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ 
(Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ, Ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ 
που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. 
Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). 
Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια 
ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά 
με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του 
κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 
φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του Ανακζτοντοσ Φορζα, είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο 
οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ 
ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο του Ανακζτοντοσ Φορζα, το αργότερο ζωσ τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τον Ανακζτοντα 
Φορζα περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο 
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ 
PromitheusESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το 
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 
τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα με τα ςχετικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ 
παροφςασ «Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ», περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 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 Ραράρτθμα. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα κατωτζρω:  

Λ. Τεχνικι Ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει: 

(α) τθ ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου του οποίου θ λειτουργία αποτελεί ςυμβατικό 
αντικείμενο τθσ παροφςασ ϊςτε να αποδεικνφεται θ γνϊςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου από το διαγωνιηόμενο, κακϊσ και τθν ςχετικι βεβαίωςθ που θ ΔΕΥΑΑ κα 
εκδϊςει αναφορικά με τθν επίςκεψθ του ενδιαφερομζνου ςτο υφιςτάμενο ζργο (ωσ 
παρ. 2.1.3 τθσ παροφςθσ). 

(β) τθν προβλεπόμενθ μεκοδολογία οργάνωςθσ για τθν εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου (ςυνοπτικά) ςε ςυνδυαςμό με τον πίνακα του προςωπικοφ κακϊσ και τθ 
δυνατότθτα άμεςθσ τθλεματικισ παρακολοφκθςθσ του ζργου από τον ανακζτοντα 
φορζα με ευκφνθ του διαγωνιηόμενου εφόςον καταςτεί Ανάδοχοσ.  

(γ) πρόγραμμα διαχείριςθσ ςυντιρθςθσ, δθλαδι τθσ προλθπτικισ και επιδιορκωτικισ 
ςυντιρθςθσ. 

(δ) ςχθματικό οργανόγραμμα του προςωπικοφ λειτουργίασ του ζργου. 

(ε) ενδεικτικό εγχειρίδιο (manual) λειτουργίασ ςυντιρθςθσ από ανάλογθ παροχι 
υπθρεςίασ του διαγωνιηόμενου ςε ζργο επεξεργαςίασ νεροφ ι/και λυμάτων. 

(ςτ) ειδικι ζκκεςθ: Στθν ειδικι ζκκεςθ κα περιγράφονται τα ειδικότερα ςτοιχεία με τισ 
ςχετικζσ παραπομπζσ ςτθν προςφορά, όπου αυτό απαιτείται, και τα οποία κα αφοροφν 
ςτον βακμό ανταπόκριςθσ του διαγωνιηόμενου ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ του εδαφίου 
2.3.1 τθσ παροφςασ. Ειδικότερα, και πζραν τθσ πλθρότθτασ, αρτιότθτασ και ςαφινειασ 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ (Κριτιριο Κ1) κα γίνεται ςαφισ αναφορά ςτα ειδικότερα 
χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου και ςυγκεκριμζνα: 

 Ωσ προσ το κριτιριο Κ2, κα αναλφεται θ δυνατότθτα άμεςθσ ανταπόκριςθσ για τθν 
πλιρθ και άριςτθ λειτουργία του ζργου από τθν πρϊτθ θμζρα ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία  που υποβάλλονται ςτθ ςυνολικι 
προςφορά του διαγωνιηόμενου και με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εμπειρία του και το 
προςωπικό που κα αςχολθκεί αποκλειςτικά με τθ λειτουργία του ζργου, κακϊσ και 
ςτθ γνϊςθ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τα ενδεχόμενα 
λειτουργικά προβλιματα που πικανόν διαπίςτωςαν από τθν επί τόπου του ζργου 
επίςκεψθ κατά τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2.1,3 τθσ παροφςασ. 

 Ωσ προσ το κριτιριο Κ3, κα αναλφεται ο βακμόσ πλθρότθτα του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου λειτουργίασ, του προγράμματοσ ςυντθριςεων κ.λ.π., 
ςε ςυνδυαςμό αφενόσ με τθν εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε αντίςτοιχεσ 
ςυμβάςεισ και αφετζρου με τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ του προβλεπόμενου 
προςωπικοφ λειτουργίασ του ζργου. 

 Ωσ προσ το κριτιριο Κ4, κα περιγράφονται τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν επάρκεια 
και τθν καταλλθλότθτα του προτεινόμενου προςωπικοφ, του προβλεπόμενου από 
το εδάφιο (β) τθσ παρ. 2.2.6 τθσ παροφςασ.  

 Ωσ προσ το κριτιριο Κ5, κα περιγράφονται τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν αφενόσ τον 
βακμό ςυνοχισ μεταξφ των ςτελεχϊν του προτεινόμενου προςωπικοφ που 
αποδεικνφει τθν καλι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυμβάςεισ 
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λειτουργίασ ΕΕΛ και αφετζρου το επίπεδο ςυνεργαςίασ με τον διαγωνιηόμενο ςε 
αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V τθσ 
διακιρυξθσ, δθλαδι με τθ ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ υποδείγματοσ του ωσ άνω 
Ραραρτιματοσ:  

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

Θ "τιμι" τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στο κεφάλαιο ΛV “Τιμολόγιο - Ρροχπολογιςμόσ” τθσ μελζτθσ παρζχεται το ςφνολο των 
ικανϊν πλθροφοριϊν που ςυνκζτουν τα οικονομικά ςτοιχεία (ποςότθτεσ, μονάδεσ, τιμζσ 
προχπολογιςμοφ κλπ).  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ μελζτθσ) ςε μορφι pdf.+ 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, ιτοι ςυνολικά 3,6%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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 του ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τον Ανακζτοντα Φορζα ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ. 

2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεταιωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον 
Ανακζτοντα Φορζα, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 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.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ του Ανακζτοντοσ 
Φορζα για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
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αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο 
ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 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 παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, ο ανακζτων φορζασ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, εφόςον θ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

Ο ανακζτων φορζασ 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 κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον 
επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 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 τον ανακζτοντα φορζα 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, που δεν επιτρζπεται ςτθν παροφςα, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( 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 

ςτ)θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του ανακζτοντοσ φορζα, 
εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που 
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θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 
1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ 
ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα 
με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, ωσ ιςχφει, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 43 του ν. 4782/2021, που προςκομίηονται από 
τον προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων 
επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 43 του ν. 4782/2021, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021, 
είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 



40 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΨΟΩΝ 

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο 
του Ανακζτοντοσ Φορζα (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» τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν και ϊρα 10:00  

- Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», ςε 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο Ανακζτων Φορζασ. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν 
προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τον Ανακζτοντα Φορζα. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

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

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που 
πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά 
ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ 
χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. 
Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το 
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου 
εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ 



41 

 

τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ.Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα 
ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται 
με τθν καταχϊριςθςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτωντου ελζγχου και τθσ 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊνςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των 
τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία 
και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, 
κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων 
των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά 
ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να 
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι 
του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε 
περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι 
ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν 
κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν 
προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  
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Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ2θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. *Επιςθμαίνεται ότι τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το 
ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα 
του εν λόγω ςταδίουκαι θ ανακζτουςααρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον 
πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων 
τωνςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ,που 
εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιοντθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ανακζτων Φορζασ αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 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. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου 
αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα 
με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ 
τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτον 
ανακζτονταφορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.4.2.5. 
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, ο ανακζτων φορζασ καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα 
ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει 
διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τον Ανακζτοντα Φορζα, 
για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί 
αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 
Ανακζτων Φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να 
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ 
ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και 
όταν ο Ανακζτων Φορζασ ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  
του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ 
Φορζα 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: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του Ανακζτοντοσ Φορζα για 
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ Φορζα θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν 
κακοριςτεί 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 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) 
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και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο του Ανακζτοντοσ Φορζα για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Ο Ανακζτων Φορζασ, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του 
διαγωνιςμοφ,  μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 
μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που κακορίηεται ςε ποςοςτό και ωσ εξισ: πενιντα 
τοισ εκατό (50%) ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και πενιντα τοισ εκατό (50%) 
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1.Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ 
αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν 
αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, 
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των 
προςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισiv.Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι 
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.v 

3.3.2.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν 
ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, 
εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από 
ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο 
πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και 
μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τον 
Ανακζτοντα Φορζα και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ο Ανακζτων Φορζασ προςκαλεί 
τον ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου 
εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ Φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 
197 και 198 ΑΚ. 

Εάν ο Ανακζτων Φορζασ δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και 
να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ του Ανακζτοντοσ Φορζα κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι 
εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να 
προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, 
ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ του Ανακζτοντοσ 
Φορζα, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν 
το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του Ανακζτοντοσ Φορζα, 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. 
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτον Ανακζτοντα Φορζα, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι 
γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν 
αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και 
ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου 
εντφπου του Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου 
διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 
18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από 
τον προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε 
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν ο Ανακζτων Φορζασ 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του 
προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν 
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το 
Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ο 
Ανακζτων Φορζασ, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι 
τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ 
διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα 
κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν 
Ζκκεςθ Απόψεων ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά 
ζγγραφα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το 
αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
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δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των 
απόψεων του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

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

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και ο Ανακζτων 
Φορζασ αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 
παραλείψεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε 
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ 
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-
ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο 
διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να 
αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ του 
Ανακζτοντοσ Φορζα οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ 
μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από 
μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του 
άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021, ςφμφωνα 
με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και 
ακφρωςθσ των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν, εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ 
δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν 
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Ο ανακζτων φορζασ 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. 
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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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί 
άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί 
κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που 
ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τον Ανακζτοντα Φορζα ι τον φορζα για τον οποίο 
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου 
ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του 
Ν.4782/2021), το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ιτοι του προχπολογιςμοφ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ. 

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 (περιεχόμενο ωσ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 
του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα ζναντι 
του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον 
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα 1 μινα 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

4.1.2.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ *δεν απαιτείται+ 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1Κατά 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 
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 
2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να 
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
ελζγχεται από τον Ανακζτοντα Φορζα μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι 
ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του 
άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτον ανακζτοντα φορζα, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ του ανακζτοντοσ φορζασ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ του ανακζτοντοσ φορζα περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι 
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. 
Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και 
των υπεργολάβων του. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον 
Ανακζτοντα Φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ 
των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά 
τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον Ανακζτοντα 
Φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο /υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον Ανακζτοντα Φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ / των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία. Ο Ανακζτων Φορζασ, ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ 
ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, κα εγκρίνει τισ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ του νζου υπεργολάβου ι 
τθν όποια άλλθ διαφοροποίθςθ. 

4.4.3. Ο Ανακζτων Φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 
και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

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 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 
11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ 
καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  ο ανακζτων 
φορζασ δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα 
που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Λςχφει εδϊ θ ςχετικι πρόβλεψθ αναφορικά με τθν 
διαφορετικότθτα των 2 Τμθμάτων αλλά και θ δυνατότθτα κάλυψθσ του ςυνόλου  του 
αντικειμζνου από ζναν Ανάδοχο. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ περιζλκει ςτον ανακζτοντα φορζα ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Ο Ανακζτων Φορζασ 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 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 
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αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε)ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί 
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν 
δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςε μθνιαίουσ ιςόποςουσ 
λογαριαςμοφσ του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ του 1ου δεκαθμζρου του 
επομζνου μθνόσ. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 5 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. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ 
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 Συμβάςεωνvi 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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 του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016vii. 

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). 

Επιςθμαίνεται ότι οι ωσ άνω κρατιςεισ μπορεί να διαφοροποιθκοφν ακολουκϊντασ 
διαφοροποιιςεισ που αφοροφν ςε διατάξεισ που διζπουν τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Συμβάςεων, το ςφςτθμα ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ και τθ  Αρχισ Εξζταςθ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ειδικότερα διαφοροποιιςεισ ςχετικά με το φψοσ των κρατιςεων) 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ  επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ 
που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ γ, ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, 
προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία που κα οριςτείμζςω τθσ κοινοποίθςθσ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ του ανακζτοντοσ 
φορζα. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά 
περίπτωςθ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ (τυχόν) 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 κιρυξισ 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  

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ του ανακζτοντοσ φορζα, 
εφόςον αυτόσ προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν 
αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να προμθκευτεί τα 
αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με 
προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται 
με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ του Ανακζτοντοσ Φορζα, 
εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον 
λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
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ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία 
κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτον 
ανακζτοντα φορζα από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με 
απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ 
(18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και 
εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του 
διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ του ανακζτοντοσ 
φορζα. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

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 πζντε τοισ εκατό (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 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 είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ (τυχόν) 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. 
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5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, 
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ 
άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 
 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ 
ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.Ρριν 
από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ 
τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.Αν 
ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ.Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από 
τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν  Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ Αγρινίου, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο(Δ.Σ τθσ ΔΕΥΑΑ) για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 
απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 
θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 
ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 
ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ 
ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  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, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016. Θ Επιτροπι διαπιςτϊνει, από τισ αναφορζσ, τα ςυμβάντα, και, τον ζλεγχο που 
διενεργεί, - διαδικαςία ελζγχου - τθν ακεραιότθτα  εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι και παραδοτζων ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 
τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ 
παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ 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 τθσ παραγράφου 1. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 
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Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 
221 του ν. 4412/2016. 

6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
/και παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα 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. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ εκτόσ αν προκφψουν ζκτακτεσ ςυνκικεσ που 
καλφπτονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
 

Αγρίνιο  15 Μαρτίου 2022 

ΣΥΝΤΑΩΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΩΘΗΚΕ & ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 

 

        Κωνςταντίνοσ Δανιάσ 

 Ο Γενικόσ Δ/ντισ  ΔΕΥΑ ΑΓΙΝΙΟΥ 

 

                Ωριςτόφοροσ Κωςτάκθσ 

 

 

ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

 

 

Με τθν αρικμό 74/2022  Απόφαςθ Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αγρινίου  

 

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αγρινίου 

 

  Ιωάννθσ Ψαρμάκθσ  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΤΕΩΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ - ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

 

 

ΡΑ. I. ΤΕΩΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ-ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

 

ΜΕΟΣ Α 

Λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου 
μετά των υπό λειτουργία Α/Σ 

 

1. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ 

Θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγρινίου, θ λειτουργία τθσ οποίασ αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ζχει καταςκευαςτεί ςε οικόπεδο εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων του Διμου Αγρινίου, ςε χϊρο παρά τθν κοίτθ του ποταμοφ Αχελϊου ςε 
δθμόςια ζκταςθ που παραχωρικθκε ςτον Διμο Αγρινίου από τθν Κτθματικι Εταιρεία του 
Δθμοςίου (ΚΕΔ). Θ ζκταςθ αυτι βρίςκεται ΝΔ των Καλυβίων και ςε μζςθ απόςταςθ 2,5 Km 
από το κζντρο τθσ κοινότθτασ. Ανζρχεται ςε 59 ςτρζμματα και το υψόμετρο του φυςικοφ 
εδάφουσ ςτα όρια του γθπζδου κυμαίνεται από +22.00 ζωσ +23.50 m. Το μζςο τελικό 
υψόμετρο του εδάφουσ των καταςκευαςκζντων τεχνικϊν ζργων ευρίςκεται ςτο +25.20 m. 

 

Θ υφιςτάμενθ μονάδα ζχει δυναμικότθτα 60.000 ιςοδυνάμων κατοίκων και με τθν 
λειτουργία τθσ νζασ μονάδασ (Ά Φάςθ) κα ζχει δυναμικότθτα 90.000 ιςοδυνάμων κατοίκων. 
Στθν παροφςα φάςθ εξυπθρετεί τα λφματα κυρίωσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ του 
διευρυμζνου Διμου Αγρινίου και τα βοκρολφματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  

 

1.1 ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΓΟ: 

Το ζργο που βρίςκεται ςιμερα ςε αποτελεςματικι λειτουργία (υφιςτάμενθ μονάδα) με 
εξαιρετικά ποιοτικά αποτελζςματα εκροισ διακζτει τισ παρακάτω επί μζρουσ μονάδεσ: 

 Κεντρικό Αντλιοςτάςιο (Α/Σ) και ζργο μεταφοράσ λυμάτων 

 Φρεάτιο άφιξθσ 

 Αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ  

 Μονάδα προκαταρκτικισ επεξεργαςίασ με: 

 Εξάμμωςθ – Λιποςυλλογι με τον μεριςτι παροχισ προσ τον βιολογικό 

αντιδραςτιρα 

 Κεντρικό αγωγό παράκαμψθσ (by-pass) 

 Μζτρθςθ παροχισ 

 Μονάδα υποδοχισ – εξιςορρόπθςθσ βοκρολυμάτων  
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 Μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ παρατεταμζνου αεριςμοφ με οξειδωτικζσ 

τάφρουσ, που περιλαμβάνει δίδυμο βιολογικό αντιδραςτιρα του οποίου θ κάκε 

μονάδα αποτελείται από:  

 Δεξαμενι επιλογισ βακτθριδίων (selector) ςτθν κεφαλι κάκε βιολογικισ 

βακμίδασ για τον ζλεγχο πικανισ διόγκωςθσ τθσ ιλφοσ 

 Αναερόβια δεξαμενι βιολογικισ απομάκρυνςθσ φωςφόρου 

 Οξειδωτικι τάφροσ με διακοπτόμενθ λειτουργία αεριςμοφ 

 Κυλινδρικι δεξαμενι κακίηθςθσ 

 Α/Σ ανακυκλοφορίασ και περίςςειασ ιλφοσ των ωσ άνω δφο γραμμϊν 

 Μονάδα τριτοβάκμιασ επεξεργαςίασ με: 

 Διφλιςθ / φίλτρανςθ με διςτρωματικό φίλτρο άμμου-ανκρακίτθ 

 Μονάδα απολφμανςθσ με: 

 Υποχλωριϊδεσ νάτριο 

 Μονάδα επεξεργαςίασ ιλφοσ με: 

 Ράχυνςθ με μθχανικά μζςα  

 Αφυδάτωςθ με ταινιοφιλτροπρζςςεσ 

 Κτιριακι υποδομι (κτίριο διοίκθςθσ, κτίριο θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

κ.λ.π.) 

 Δίκτυα υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ διαμόρφωςθ του χϊρου 

 Ρλιρεσ θλεκτρολογικό ςφςτθμα και ςφςτθμα αυτοματιςμϊν 
 

 

1.2 ΝΕΟ ΕΓΟ ΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ: 

Τα νζα ζργα επζκταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνουν 2 όμοιεσ γραμμζσ 
βιολογικισ επεξεργαςίασ για τθν Αϋ Φάςθ με πρόβλεψθ για τθν μελλοντικι καταςκευι 
δφο (2) επιπλζον όμοιων γραμμϊν επεξεργαςίασ για τθν Β’ Φάςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
διακρίνονται τα εξισ τμιματα: 

 Αντλιοςτάςιο τροφοδοςίασ νζων ζργων  

 Λεπτοεςχάρωςθ τφπου περιςτρεφόμενου τφμπανου με μθχανικι απομάκρυνςθ 

εςχαριςμάτων 

 Μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ με τθ μζκοδο ενεργοφ ιλφοσ ςε ςυνδυαςμό με 

ςφςτθμα μεμβρανϊν φυςικοφ διαχωριςμοφ λυμάτων – ιλφοσ, με βιολογικι 

απομάκρυνςθ αηϊτου και βιολογικι και επιπρόςκετθ χθμικι απομάκρυνςθ 

φωςφόρου που περιλαμβάνει ανά γραμμι επεξεργαςίασ: 

 Δεξαμενι αναερόβιασ βιολογικισ απομάκρυνςθσ φωςφόρου 

 Δεξαμενι ανοξικισ βιολογικισ επεξεργαςίασ (απονιτροποίθςθ) 

 Δεξαμενζσ αερόβιασ βιολογικισ επεξεργαςίασ (νιτροποίθςθ) 

 Δεξαμενι μεμβρανϊν MBR με 24 ςυςτοιχίεσ μεμβρανϊν KubotaRW400 

 Κτίριο υποςτιριξθ MBR (χϊροσ φυςθτιρων, Θ/Λ πίνακα, προετοιμαςίασ, 

αποκικευςθσ και δοςιμζτρθςθσ χθμικϊν, πιεςτικοφ βιομθχανικοφ νεροφ) 
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 Αφυδάτωςθ ιλφοσ: 

 Δεξαμενι αποκικευςθσ  - ομογενοποίθςθσ ιλφοσ 

 Α/Σ τροφοδοςίασ του νζου φυγόκεντρου  

 Σφςτθμα πάχυνςθσ –αφυδάτωςθσ με φυγόκεντρο 

 Σφςτθμα παραςκευισ και δοςομετρθτισ πολυθλεκτρολφτθ κακϊσ και 

βοθκθτικά δίκτυα και εξοπλιςμόσ 

 Σφςτθμα απόςμθςθσ 

 Σφςτθμα μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 

 Α/Σ ςτραγγιδίων 

 Απολφμανςθ: 

 Δίαυλοσ και εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ παροχισ εκροϊν από τθν μονάδα 

μεμβρανϊν με διάταξθ ςτζνωςθσ Parshall 

 Μαιανδρικι δεξαμενι χλωρίωςθσ 

 Δεξαμενι αποχλωρίωςθσ για χλωρίωςθ με υποχλωριϊδεσ νάτριο 

 Δεξαμενι μεταεριςμοφ 

 Κτίριο υποςτακμοφ νζων ζργων 

 Δίκτυα υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ διαμόρφωςθ του χϊρου 

 Ρλιρεσ θλεκτρολογικό ςφςτθμα και ςφςτθμα αυτοματιςμϊν και ελζγχου 

 

1.3  ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΩΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Τα βαςικά δεδομζνα ςχεδιαςμοφ και όλων των φάςεων των ζργων δίδονται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 
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ΜΕΓΕΘΟΣ 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΝΕΟ ΕΓΟ  

(Α’ ΨΑΣΗ) 

ΝΕΟ ΕΓΟ  

(ΒϋΨΑΣΗ) 

ΩΕΙΜ. ΘΕΟΣ ΩΕΙΜ. ΘΕΟΣ ΩΕΙΜ. ΘΕΟΣ 

Θερμοκραςία oC 14,0 22,0 14,0 22,0 14,0 22,0 

Εξυπθρετοφμενοσ 
πλθκυςμόσ 
(λφματα) 

ιςοδ. 
κατ. 

60.000 60.000 90.000 90.000 120.000 120.000 

Ραροχζσ λυμάτων 

Μζςθ θμεριςια 
παροχι (παροχι 
ςχεδιαςμοφ) 

m3/d 10.800,0 10.800,0 16.200,0 16.200,0 21.600,0 21.600,0 

m3/h 450,0 450,0 675,0 675,0 900,0 900,0 

Μζγιςτθ θμεριςια 
παροχι 

m3/d 14.040,0 14.040,0 21.060,0 21.060,0 28.080,0 28.080,0 

m3/h 585,0 585,0 877,5 877,5 1.170,0 1.170,0 

l/sec 162,5 162,5 243,8 243,8 325,0 325,0 

Συντελεςτισ αιχμισ - 1,696 1,696 1,660 1,660 1,639 1,639 

Ραροχι αιχμισ 
λυμάτων 

m3/h 992 992 1.457 1.457 1.917 1.917 

l/sec 276 276 405 405 533 533 

Ροςοςτό 
παραςιτικϊν 
ειςροϊν 

 40% 20% 40% 20% 20% 10% 

Ραροχι ειςροϊν 
m3/h 397 198 583 291 383 192 

l/sec 110 55 162 81 107 53 

Συνολικι παροχι 
αιχμισ 

m3/h 1.389,1 1.190,7 2.039,5 1.748,1 2.300,7 2.109,0 

l/s 385,9 330,7 566,5 485,6 639,1 585,8 

Ειδικά Ψορτία λυμάτων 

Ειδικι παροχι l/κατ/d 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

BOD5 g/κατ/d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Αιωροφμενα ςτερεά g/κατ/d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Άηωτο g/κατ/d 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Ψωςφόροσ g/κατ/d 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ημεριςια ρυπαντικά φορτία 

BOD5 kg/d 3.600,0 3.600,0 5.400,0 5.400,0 7.200,0 7.200,0 

Αιωροφμενα ςτερεά kg/d 4.200,0 4.200,0 6.300,0 6.300,0 8.400,0 8.400,0 

Άηωτο kg/d 720,0 720,0 1.080,0 1.080,0 1.440,0 1.440,0 

Ψωςφόροσ kg/d 210,0 210,0 315,0 315,0 420,0 420,0 

        

Τελικζσ ςυγκεντρϊςεισ ρυπαντικϊν φορτίων 

BOD5 mg/l 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 

Αιωροφμενα ςτερεά mg/l 388,9 388,9 388,9 388,9 388,9 388,9 

Άηωτο mg/l 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

Ψωςφόροσ mg/l 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 
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Τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα τθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Εκνικισ Νομοκεςίασ (ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία αςτικϊν 
λυμάτων»). Ριο αναλυτικά κα είναι τα παρακάτω: 

 

Ραράμετροσ Πριο 

Ολικό BOD5 ≤ 20 mg/l 

Ολικό COD ≤ 80 mg/l 

Αιωροφμενα ςτερεά, SS ≤ 25 mg/l 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0 mg/l 

Ολικό άηωτο ≤ 10 mg/l 

Aμμωνιακό άηωτο ≤5 mg/l 

Νιτρικό άηωτο ≤ 6 mg/l 

Ολικόσ φϊςφοροσ ≤ 2 mg/l 

Λίπθ – Ζλαια = 0 mg/l 

Ρεριττωματικά κολοβακτθριδοειδι (FC) ≤ 100FC/100ml 

Ολικά κολοβακτθριδοειδι ≤ 500ΤC/100ml 

 

Σθμειϊνεται ότι οι μζκοδοι μζτρθςθσ και δειγματολθψίασ κα είναι οι κακοριηόμενεσ ςτθν 
Κοινοτικι Οδθγία 91/271. 

Θ ιλφσ μετά τθν επεξεργαςία κα είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ, με ταχφτθτα κατανάλωςθσ 
οξυγόνου (OxygenUptakeRate-OUR) μικρότερθ από 5 grO2/kgSS×hr, ενϊ μετά τθν 
αφυδάτωςθ κα πρζπει να ζχει μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν όχι μικρότερθ από 
20%. 

Οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία για τθν ΕΕΛ του Αγρινίου είναι ςτθ διάκεςθ των 
διαγωνιηομζνων, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ 
Διακιρυξθσ.  

1.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ ΝΕΟΥ ΕΓΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ Μ.B.R. – Α/Σ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΙΛΥΟΣ  

1.4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΩΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

 Α’ ΨΑΣΗ 

ΩΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΣ 

Ραροχι ςχεδιαςμοφ (θμεριςια + ςτραγγίςματα) Q (m
3
/d) 5.541 5.541 

Μζςθ θμεριςια παροχι λυμάτων  

Qav (m
3
/d) 

5.400 5.400 
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Μζςθ θμεριςια παροχι λυμάτων  

Qav (m
3
/h) 

225 225 

Μζγιςτθ πικανι φόρτιςθ βιολογικισ επεξεργαςίασ       

Qp (m
3
/h) 

325 325 

Ραροχι ανακυκλοφορίασ                                                    Qr 

(m
3
/d) 

15.001 15.001 

Ροςοςτό ανακυκλοφορίασ                                                  Qr (%)                  271% 271% 

Στερεά μικτοφ υγροφ                                                            MLSS 

(mg/l) 
8.398 8.398 

Ραροχι απόρριψθσ                                                              Qws 

(m
3
/d) 

121 121 

Ρεριεκτικότθτα ςε ςτερεά μζςα ςτθ δεξαμενι με μεμβράνεσ    

SSr (mg/l)                
11.500 11.500 
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1.4.2 ΓΕΩΜΕΤΙΚΑ ΩΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ  

 
Επιλεγμζνα χαρακτθριςτικά: 

 Α’ ΨΑΣΗ 

ΩΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΣ 

Συνολικόσ αρικμόσ γραμμϊν ςε λειτουργία   n 2 2 

Αρικμόσ διαμεριςμάτων μεμβρανϊν  MBR ανά γραμμι  Nk 

(#) 
1 1 

Ελάχιςτο βάκοσ υγρϊν ςτθ ςτζψθ     dmin (m) 6,35 6,35 

Μζγιςτο βάκοσ υγρϊν     dmax (m) 6,45 6,45 

Μζςο βάκοσ υγρϊν                          

Davg (m) =(dmin+dmax)/2 
6,40 6,40 

Απαιτοφμενο μικοσ ζκαςτθσ δεξαμενισ   Lr (m) 13,50 13,50 

μικοσ ζκαςτθσ δεξαμενισ   L (m) 13,60 13,60 

πλάτοσ ζκαςτθσ δεξαμενισ   W (m) 4,70 4,70 

Συνολ. όγκοσ δεξαμενϊν μεμβρανϊν Vmem (m
3
) 825 825 

Συνολ. όγκοσ ςυςτοιχιϊν μεμβρανϊν   VRW400 (m
3
) 151,20 151,20 

Συνολικι οργανικι μάηα εντόσ των δεξαμενϊν μεμβρανϊν  

Tmem (Kg) 
7,74 7,74 

Θλικία ιλφοσ εντόσ των δεξαμενϊν μεμβρανϊν 

Κmem (d) =(Vmem-VRW400)×SSr/ΔΤ 
5,52 5,54 

Θμεριςια διζλευςθ από τισ μεμβράνεσ  Opper(h/d) 21,60 21,60 

Αρικμόσ ςυςτοιχιϊν μεμβρανϊν MBR εντόσ τθσ δεξαμενισ      

N (#) 
12 12 

Τφποσ ςυςτοιχίασ MBRKUBOTA RW400 RW400 
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Υπολογιςμζνα χαρακτθριςτικά: 

 

 
Α’ ΨΑΣΗ 

ΩΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΣ 

Συνολικόσ αρικμόσ ςυςτοιχιϊν MBR ςε λειτουργία    Σν (#) 24 24 

Επιφάνεια φφλλου μεμβράνθσ S (m
2
) 1,45 1,45 

Αρικμόσ μεμβρανϊν ανά ςυςτοιχία RW400                                    Ν (#) 400 400 

Ωφζλιμθ επιφάνεια μεμβράνθσ ανά ςυςτοιχία RW400 AMBR(m
2
) 580 580 

Συνολικι ωφζλιμθ επιφάνεια μεμβράνθσ ΣΑMBR= AMBR×Σν (m
2
) 13.920 13.920 

Μζςθ ςτιγμιαία παροχι των διθκθμάτωνQperm-mean = Qp/Opper (m
3
/h) 257 257 

Μζγιςτθ ςτιγμιαία παροχι των διθκθμάτωνQperm = Qp/Opper(m
3
/h) 325,00 325,00 
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1.4.3 ΩΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ μεμβρανϊν (με βάςθ τισ εγγυιςεισ του 
καταςκευαςτι των μεμβρανϊν (Kubota): 

 

 Α’ ΨΑΣΗ 

ΩΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΣ 

Μζςθ φόρτιςθ  

HL’ (lt/m
2
.h) 

20,00 25,00 

Μζγιςτθ φόρτιςθ  

HLm’ (lt/m
2
.h)  

– Συνεχισ φόρτιςθ για δφο βδομάδεσ 

26,00 30,00 

Μζςθ υδραυλικι φόρτιςθ (fluxrate) των μεμβρανϊν  

HL (l/m
2
/h) = 1000×Qav/24/ΣΑMBR 

16,59 16,58 

Ζλεγχοσ  

HL≤HL’ 
ok ok 

Μζςθ υδραυλικι φόρτιςθ (fluxrate) των μεμβρανϊν  

HL (m
3
/m

2
/d) = Qav/ΣΑMBR 

0,40 0,40 

Μζγιςτθ υδραυλικι φόρτιςθ των μεμβρανϊν 

HLm(I/m
2
/h)=1000×Qperm/ΣΑMBR 

23,35 23,35 

Ζλεγχοσ  

HLm≤HLm’ 
ok ok 

Μζγιςτθ υδραυλικι φόρτιςθ των μεμβρανϊν HLm (m
3
/m

2
/d) = 

24×Qperm/ΣΑMBR 
0,56 0,56 

Μζγιςτθ υδραυλικι φόρτιςθ ανά ςυςτοιχία RW400  

HLm (m
3
/RW400) = Qperm/Σν 

13,54 13,54 

Ειδικι απαίτθςθ αζρα για κακαριςμό (scouring) των μεμβρανϊν  

SADm (Nm
3
air/h.m

2
) 

0,2897 0,2897 

Ειδικι απαίτθςθ αζρα με βάςθ τθν εκροι  

SADp (Nm
3
air/m

3
) 

14,50 14,50 

Απαιτοφμενθ ποςότθτα αζρα για το scouring των μεμβρανϊν 

Va-s (Nm
3
air/h) = ΣΑMBR×SADm 

4.032 4.032 

Ροςοςτό των μεμβρανϊν που κα πρζπει να αερίηεται ανά πάςα 

ςτιγμι, ςφμφωνα με τθν καταςκευάςτρια εταιρία 

Ρa (%) 

100,00% 100,00% 
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 Α’ ΨΑΣΗ 

ΩΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΣ 

Απαιτοφμενθ ποςότθτα αζρα ςτθ δεξαμενι MBR ανά πάςα ςτιγμι 

Va-min (Nm
3
air/h) = Ρa×Va 

4.032 4.032 

Αρικμόσ των φυςθτιρων ςε λειτουργία 

Nbl (#) 
2 2 

Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ δυναμικότθτα φυςθτιρων για τθ μοναδα 

MBR 

Vbl-min (Nm
3
air/h) = Va-min/Nbl 

2.016 2.016 

Δυναμικότθτα φυςθτιρων για τθ μονάδα MBR 

Vbl (Nm
3
air/h) 

2.102,60 2.102,60 

Συντελεςτισ αςφάλειασ ςτθν επιλογι του φυςθτιρα  

SF = Vbl/Vbl-min 
104% 104% 
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2.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟ 

2.1 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι θ παροχι υπθρεςίασ για τθν πλιρθ και αποτελεςματικι 
λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων και των Αντλιοςταςίων Λυμάτων, 
του Διυλιςτθρίου Νεροφ και τισ Χλωρίωςθσ των Δεξαμενϊν πόςιμου Νεροφ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντιρθςισ τουσ, κακϊσ και θ παροχι υπθρεςίασ για τον 
ζλεγχο του ςυςτιματοσ τθλεελζγχου των αντλιοςταςίων λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΑ.  

 

Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθ λειτουργία του ζργου αφορά ςε 
όλο το 24ωρο, όλων των θμερϊν (εργαςίμων και αργιϊν) του ζτουσ. 

 

Αναφορικά με τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και τθν αποκατάςταςθ-επιςκευι βλαβϊν 
ορίηονται τα παρακάτω: 

 Οι τακτικζσ ςυντθριςεισ και οι προγραμματιςμζνεσ επιςκευζσ κα γίνονται κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 Οι ζκτακτεσ ςυντθριςεισ και θ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν κρίςιμων λειτουργικά κα 
εκτελοφνται αμζςωσ μετά τθ διαπίςτωςι τουσ ςε οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου 
όλων των θμερϊν (εργαςίμων και αργιϊν) όλου του ζτουσ. Θ ΔΕΥΑΑ δφναται να 
απαιτιςει τθν πρόςκετθ εργαςία από τον Ανάδοχο προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν και να επιλυκοφν οι όποιεσ βλάβεσ και προβλιματα 
παρουςιαςτοφν. 

 Η ΔΕΥΑ Αγρινίου δφναται να απαιτιςει τθν πρόςκετθ εργαςία από τον Ανάδοχο, 

προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν και να επιλυκοφν οι όποιεσ βλάβεσ και 

προβλιματα παρουςιαςτοφν. 

 

Επίςθσ ςτα κακικοντα του Αναδόχου είναι και θ ςφνταξθ τακτικϊν εκκζςεων για τθ 
λειτουργία του ζργου, εδικϊν εκκζςεων (εντοπιςμόσ προβλθμάτων, προτάςεισ για 
λειτουργικι βελτιςτοποίθςθ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ κλπ) κακϊσ και πρόταςθ-μελζτθ για 
τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεματικισ παρακολοφκθςθσ του ζργου. 

 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί προςωπικό με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία ςτο αντικείμενο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

 

Το προςωπικό αυτό κα αναφζρεται ρθτά ςτθν τεχνικι προςφορά και θ επάρκειά του κακϊσ 
και οι ςχζςεισ εργαςίασ με το διαγωνιηόμενο κα αποτελζςουν βαςικό ςτοιχείο τθσ 
αξιολόγθςθσ. 

 

Διευκρινίηεται ρθτά ότι κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ κα παρευρίςκονται και κα 
εργάηονται επί τόπου του ζργου τουλάχιςτον τζςςερα (4) άτομα από το ωσ άνω προςωπικό, 
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ενϊ κακ’ όλεσ τισ λοιπζσ ϊρεσ του 24ϊρου των εργαςίμων θμερϊν κακϊσ και το ςφνολο 
των ωρϊν των αργιϊν κα παρευρίςκεται και κα εργάηεται τουλάχιςτον ζνασ από το ωσ άνω 
προςωπικό για τθ λειτουργία του ΒΛΟΚΑ και κακ’ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ κα 
παρευρίςκονται και κα εργάηονται επί τόπου του ζργου τουλάχιςτον δφο (2) άτομα από το 
ωσ άνω προςωπικό, ενϊ κακ’ όλεσ τισ λοιπζσ ϊρεσ του 24ϊρου των εργαςίμων θμερϊν 
κακϊσ και το ςφνολο των ωρϊν των αργιϊν κα παρευρίςκεται και κα εργάηεται 
τουλάχιςτον ζνασ από το ωσ άνω προςωπικό για τθ λειτουργία τουΔιυλιςτθρίου. Στισ 
περιπτϊςεισ ζκτακτων περιςτατικϊν (βλαβϊν κλπ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
χρθςιμοποιεί όλο το απαραίτθτο προςωπικό ανεξάρτθτα από τθν θμζρα ι ϊρα. 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί ςτο ζργο και πρόςκετο προςωπικό εφόςον αυτό 
απαιτθκεί για τθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων του (δυςχζρεια κατανομισ του ωσ άνω 
προςωπικοφ ςτισ βάρδιεσ, άδειεσ, αςκζνειεσ κλπ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό το 
πρόςκετα προςωπικό κα ζχει τθν κατάλλθλθ εμπειρία και γνϊςθ για τθ διεκπεραίωςθ των 
κακθκόντων του. 

Εξυπακοφεται ότι ο κάκε διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των παραπάνω κακϊσ και του 
ςυνόλου των όρων των τευχϊν και με τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό τουσ αποδζχεται 
πλιρωσ, αποκλειομζνθσ τθσ εκ των υςτζρων οποιαςδιποτε οικονομικισ ι άλλθσ 
διεκδίκθςθσ πζραν τθσ ςυμβατικισ του αμοιβισ. 

Το ςτελεχικό αυτό δυναμικό (ι μζροσ αυτοφ αναλόγωσ προσ τισ απαιτιςεισ) κα είναι ςε 
άμεςθ διακεςιμότθτα ειδικά για τισ περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν βλαβϊν και εκτάκτων 
ςυντθριςεων και ςφνκετων επιςκευϊν του εξοπλιςμοφ.  

Οι δαπάνεσ για τισ αμοιβζσ, τισ αςφαλίςεισ (κανονικζσ και επικουρικζσ), τα εξαιρζςιμα 
(απαςχολιςεισ νυκτερινζσ και αργιϊν), τισ μετακινιςεισ και τα λοιπά ζξοδα του παραπάνω 
προςωπικοφ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Οι δαπάνεσ για τθ φόρτωςθ και αποκομιδι τθσ επεξεργαςμζνθσ ιλφοσ κακϊσ και των 
λοιπϊν παραπροϊόντων κακϊσ τθσ φφλαξθσ του χϊρου κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ αργίασ 
βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ρζραν των δαπανϊν τθσ παραπάνω παραγράφου που βαρφνουν τον ανάδοχο, τον 
Εργοδότθ βαρφνουν οι εξισ δαπάνεσ: 

 θλεκτρικισ ενζργειασ, ΟΤΕ και νεροφ,  

 παντόσ είδουσ αναλωςίμων (χθμικϊν, λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν κλπ), 

 βλάβεσ προκαλοφμενεσ από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, 

εςφαλμζνο ςχεδιαςμό κλπ 

 αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν που δεν 

οφείλονται ςε πλθμμζλεια του αναδόχου κακϊσ και οι απολογιςτικζσ δαπάνεσ 

εκτάκτων ςθμαντικϊν ςυντθριςεων ςφμφωνα προσ τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ τθσ 

Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχοσ εντόσ 15 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να υποβάλλει 
ςτον εργοδότθ ειδικι ζκκεςθ εντοπιςμοφ προβλθμάτων και απαιτουμζνων άμεςων μικρϊν 
παρεμβάςεων ςτο ζργο για τθν ορκολογικοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του.  

Ακόμθ επιςθμαίνεται ότι οι διαγωνιηόμενοι κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ κα πρζπει να ζχουν επιςκεφτεί και εξετάςει το ζργο ϊςτε να ζχουν πλιρθ γνϊςθ των 
ςυνκθκϊν του. Στθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ τουσ –πζραν των άλλων- κα 
ςυμπεριλάβουν και ειδικό κεφάλαιο με τθ ςυνοπτικι περιγραφι των προβλθμάτων που 
ζχουν εντοπίςει και το οποίο κα αποτελζςει βαςικό ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ. 
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2.2 Παπακολούθηζη και έλεγσορ διεπγαζιών ηηρ Εγκαηάζηαζηρ 

1. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διεργαςίεσ που 
επιτελοφνται ςτθν εγκατάςταςθ ϊςτε, καταρχιν, να τθροφνται πλιρωσ οι εγκεκριμζνοι 
περιβαλλοντικοί όροι και, κατά δεφτερον, να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία τθσ 
εγκατάςταςθσ.  

Ριο αναλυτικά, κα τθρείται: 

 Ημερολόγιο εργαςιϊν κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία. 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργαςιϊν. 

 Ζντυπο καταγραφισ βυτιοφόρων βοκρολυμάτων. 

 Ζντυπο ποςότθτασ παραγόμενθσ ιλφοσ. 

 Ζντυπο ελζγχου ςτο οποίο κα καταγράφονται ποιοτικζσ παράμετροι, όπωσ οςμι, 

χρϊμα, φπαρξθ αφρϊν, επιπλεόντων, κακϊσ και οι παράμετροι που μποροφν να 

μετρθκοφν επί τόπου, όπωσ κερμοκραςία, κακιηθςιμότθτα λάςπθσ. Κα 

καταγράφονται, επίςθσ, οι βαςικζσ ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία του 

αεριςμοφ, τθσ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ, κακϊσ και τθσ ανακυκλοφορίασ ιλφοσ. 

 Ζντυπο Μθνιαίασ Αναφοράσ Λειτουργίασ Ε.Ε.Λ. που κα αναφζρει: Συνολικι 

παροχι ειςερχομζνων λυμάτων, παροχι αιχμισ, ποςότθτα παραγόμενθσ 

αφυδατωμζνθσ ιλφσ, πλικοσ βυτίων βοκρολυμάτων, επιβαρυμζνα βοκρολφματα, 

προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ ςυντθριςεισ – επιςκευζσ  Θ/Μ εξοπλιςμοφ, 

κακαριότθτεσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων Ε.Ε.Λ.   

 

Επίςθσ, ςε κάκε ςυντιρθςθ και επιςκευι κα ςυμπλθρϊνεται το αντίςτοιχο φφλλο του 
εξοπλιςμοφ, που υπάρχει ςτον ανάλογο ντοςιζ Θ/Μ εξοπλιςμοφ. 

 

Βάςει των ςτοιχείων του παραπάνω ελζγχου (και ςε ςυνδυαςμό και με αποτελζςματα των 
εργαςτθριακϊν αναλφςεων των ειςερχομζνων λυμάτων, τθσ επεξεργαςμζνθσ εκροισ, 
κ.λ.π.), ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ κα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο ςε διορκωτικζσ 
ενζργειεσ που κα αφοροφν ςε μεταβολι των ρυκμίςεων λειτουργίασ, τισ οποίεσ κα 
καταγράφει ςτο φφλλο ελζγχου, αλλά και ςε άλλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ 
αλλά και καταςταλτικοφ τφπου, που επίςθσ κα καταγράφονται ςτο θμεριςιο φφλλο 
εργαςιϊν ελζγχου-κακαριςμοφ κακϊσ και ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ. 

 

2. Σε εβδομαδιαία βάςθ κα πραγματοποιοφνται εργαςίεσ ελζγχου-κακαριςμοφ και κα 
ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα ζντυπα. Στα ζντυπα αυτά αλλά και ςτο θμερολόγιο 
λειτουργίασ κα καταγράφονται και οι διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ αλλά και 
καταςταλτικοφ τφπου, για τθν αποκατάςταςθ προβλθμάτων και τθν επαναφορά τθσ 
εγκατάςταςθσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

 

3. Στο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ με δικι 
του φροντίδα και δαπάνθ κα προβαίνει ςε διενζργεια εργαςτθριακϊν αναλφςεων όπωσ 
αναφζρονται παρακάτω: 
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I. Κάκε 15 θμζρεσ δειγματολθψία ςε ςθμεία που υποδεικνφονται από τθν Υπθρεςία 

και ανάλυςθ δειγμάτων από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο για τισ ακόλουκεσ 

παραμζτρουσ  

βιοχθμικά απαιτοφμενο οξυγόνο (BOD5), χθμικά απαιτοφμενο οξυγόνο (COD), 
αιωροφμενα ςτερεά (SS), ολικό άηωτο (TN), αμμωνιακό άηωτο (N-NH4), νιτρικό 
άηωτο (N-NO3)και ολικό φϊςφορο (TP). 

II. Κάκε εξάμθνο δειγματολθψία και ανάλυςθ τθσ εκροισ τθσ ΕΕΛ Αγρινίου ςτον 

ποταμό Αχελϊο. 

III. Κάκε μινα αναλφςεισ ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν (MLSS) και μζτρθςθ τθσ 

υγραςίασ (%) ςτθν αφυδατωμζνθ ιλφ. 

IV. Μια φορά τον χρόνο ανάλυςθ βαρζων μετάλλων ςτθ λάςπθ: Κάδμιο (Cd), 

Μόλυβδοσ (Pb), Νικζλιο (Ni), Χρϊμιο (Cr), Ψευδάργυροσ (Zn), Χαλκόσ (Cu)  

 

Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν αναλφςεων, που κα πραγματοποιεί ο Ανάδοχοσ, κα 
αρχειοκετοφνται ςε ντοςιζ με τίτλο ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ. Το ντοςιζ αυτό αποτελεί 
μια μορφι αναφοράσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ. 

 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ  και τθν 
τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου. 

 

4. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ αφυδάτωςθσ τθσ λάςπθσ. Κα ςυμπλθρϊνει ςε εβδομαδιαία βάςθ ζντυπο που 
ςχετίηεται με τθν απομάκρυνςθ τθσ περίςςειασ λάςπθσ.  

 

Σε περίπτωςθ αυξθμζνθσ υγραςίασ, ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ κα προβαίνει ςε κατάλλθλεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ με ςτόχο τθ μείωςι τθσ.  

 

5. Σε μθνιαία βάςθ ο Ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει το φφλλο αναφοράσ ςχετικά με τθ 
λειτουργία τθσ ΕΕΛ. 

 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν τεχνικι του προςφορά τα παραπάνω 
πρότυπα/ςχζδια εγγράφων. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει τον Φορζα του ζργου ςχετικά με τισ τυχόν ςοβαρζσ 
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον που διαπιςτϊνονται κατά τισ διαδικαςίεσ ελζγχου 
και παρακολοφκθςθσ, και να ςυμμορφϊνεται με τθν απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν, όςον 
αφορά ςτο είδοσ και ςτο χρονοδιάγραμμα των λθπτζων επανορκωτικϊν μζτρων εφόςον οι 
επιπτϊςεισ οφείλονται ςε δικι του υπαιτιότθτα. Στθν περίπτωςθ αυτι οι δαπάνεσ των 
επανορκωτικϊν μζτρων βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
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2.3 Καηανάλωζη σημικών, αναλωζίμων, ενέπγειαρ, νεπού. 

Θ προμικεια, αποκικευςθ και προετοιμαςία των χθμικϊν (πολυθλεκτρολφτθ, διαλφματοσ 
απολυμαντικοφ χλωρίου) και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν (για το εργαςτιριο κλπ.), που 
είναι απαραίτθτα για τθ ςωςτι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου κα γίνεται με 
μζριμνα και δαπάνεσ του Εργοδότθ μετά από ενθμζρωςι του από τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχοσ επιβάλλεται να ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τον εργοδότθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και 
αποτελεςματικότθτα των αναλωςίμων και να τον προςτατεφει από ενδεχόμενα άςκοπεσ 
δαπάνεσ προςδιορίηοντασ τισ αιτίεσ τουσ. 
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3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςτθν τεχνικι προςφορά του γενικό 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ. Με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράψει 
και να ελζγξει τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. Επίςθσ οφείλει να παραδϊςει πίνακα με το χρόνο 
ηωισ των ανταλλακτικϊν του κάκε μθχανιματοσ. Οποιαδιποτε βλάβθ ςτισ υποδομζσ και 
τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό κα καταγραφεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ 
απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Το κόςτοσ αυτϊν των επεμβάςεων κα βαρφνει τον 
εργοδότθ, ϊςτε θ εγκατάςταςθ τθν οποία κα παραλάβει ο Ανάδοχοσ να βρίςκεται ςε 
άριςτθ κατάςταςθ. 

Στθ ςυνζχεια ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με όςα 
αναφζρονται παρακάτω.  

Θ λειτουργία και ςυντιρθςθ (προλθπτικι και επιδιορκωτικι) του εξοπλιςμοφ, κφριου και 
βοθκθτικοφ, του χρθςιμοποιοφμενου κατά τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και του 
εφεδρικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του και με γνιςια 
εξαρτιματα και ανταλλακτικά.  

Συγκεκριμζνα, το κόςτοσ αντικατάςταςθσ των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του ςυνόλου του 
εξοπλιςμοφ, τα οποία απαιτοφν αλλαγι ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα που 
κακορίηονται από τουσ καταςκευαςτζσ τουσ ςτα πλαίςια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 
βαραίνει το Φορζα. 

Ειδικότερα κα γίνονται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε μθνιαία βάςθ, ςε εξάμθνθ βάςθ και ςε 
ετιςια βάςθ. Στα ζντυπα αυτά κα καταγράφονται και πικανζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, 
προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ τφπου για τθν αποκατάςταςθ πικανϊν προβλθμάτων.  

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ του ζργου. 

Ο όροσ «ςυντιρθςθ» περιλαμβάνει και αποκατάςταςθ των επιχριςμάτων, βαφϊν, 
μονϊςεων, διαρροϊν εξοπλιςμοφ και υπζργειων ςωλθνϊςεων, κακαριςμό καναλιϊν και 
φρεατίων, ςυντιρθςθ και πότιςμα των φυτϊν και λοιπζσ εργαςίεσ, όπωσ κακαριότθτα 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν καλι ςυνολικι 
εμφάνιςθ του χϊρου τθσ Εγκατάςταςθσ.   

Στισ εργαςίεσ «ςυντιρθςθσ» περιλαμβάνεται επίςθσ ο ζλεγχοσ κακϊσ θ ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ των Α/Σ λυμάτων προσ τθν ΕΕΛ και των χλωριωτιρων των δεξαμενϊν πόςιμου 
νεροφ. 

Επίςθσ ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ κακϊσ και θ ςυντιρθςθ 
του τθλεματικοφ δικτφου λυμάτων τθσ ΔΕΥΑ.Α., δθλαδι του κεντρικοφ ςτακμοφ που 
βρίςκεται ςτο controlroom του Β.Κ..  

Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ υπόγειων ςωλθνϊςεων και εςωτερικισ οδοποιίασ κα 
επιςθμαίνονται και κα κοςτολογοφνται από τον Ανάδοχο αλλά κα πλθρϊνονται ιδιαίτερα 
από τον εργοδότθ. Επίςθσ θ αποκατάςταςθ βλαβϊν που αφοροφν ςτα αποχετευτικά δίκτυα 
εντόσ των οικιςμϊν αλλά και ςτον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό δεν περιλαμβάνονται ςτο 
αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  
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4. ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

4.1 Τποσπεώζειρ ηων επιζκεπηών ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

Οι κανόνεσ που διζπουν τισ υποχρεϊςεισ των επιςκεπτϊν τθσ εγκατάςταςθσ κα αφοροφν 
ςτα εξισ: 

o Ρριν από κάκε επίςκεψθ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ανάλογθ άδεια επίςκεψθσ ςτο 

χϊρο, από τουσ αρμόδιουσ του Φορζα Λειτουργίασ, οι οποίοι και ςυντονίηουν τθν 

επίςκεψθ με τθν ομάδα λειτουργίασ.   

o Ρροςζρχονται ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ ωραρίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ και 

ςυνοδεφονται πάντα από υπάλλθλο τθσ εγκατάςταςθσ. 

o Συμμορφϊνονται με το κακεςτϊσ των μζτρων ατομικισ αςφάλειασ. 

o Συμμορφϊνονται με τισ ειδικζσ διατάξεισ. 

o Κοινοποιοφν τα ςυμπεράςματα τθσ επίςκεψισ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που ο επιςκζπτθσ είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται 
αδειοδότθςθ για τθν επίςκεψι του. Εν όψει όμωσ τθσ επικείμενθσ ζναρξθσ του ελζγχου 
επιβάλλεται να ενθμερωκοφν οι αρμόδιοι προϊςτάμενοι του Φορζα Διαχείριςθσ. 

Κατά τθ χρονικι περίοδο του 24ϊρου που θ εγκατάςταςθ είναι ανοικτι τα μζτρα  
αςφάλειασ είναι ευκφνθ του Αναδόχου. 

Θ αςφάλεια και φφλαξθ τθσ εγκατάςταςθσ που αφορά κυρίωσ ςτθν προςταςία τθσ ζναντι 
κλοπισ, βανδαλιςμοφ πυρκαγιάσ και καιρικϊν φαινομζνων κατά τθ χρονικι περίοδο του 
24ϊρου που θ εγκατάςταςθ είναι κλειςτι είναι ευκφνθ του εργοδότθ. 

 

4.2 Αηομική αζθάλεια και πποζηαζία 

Θ ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων τθσ εγκατάςταςθσ επιδιϊκεται με 
κανονιςμοφσ και μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Στουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, με ςτόχο να ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ 

αςφάλεια. 

2. Στο ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται  προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί 

θ αςφάλεια ζναντι ατυχιματοσ. 

 

5. ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΩΝ 

Ο ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει όλα τα προαναφερκζντα ζντυπα ελζγχου και ςυντιρθςθσ, τα 
οποία κα τθροφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ ςτο χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ και κα είναι 
διακζςιμα για κάκε ζλεγχο από τον Εργοδότθ αλλά και άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

Ππωσ προαναφζρκθκε κα ςυμπλθρϊνει το ζντυπο με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν 
αναλφςεων. Επίςθσ κα ςυμπλθρϊνει το φφλλο αναφοράσ. Τα παραπάνω ζντυπα 
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αναφζρονται ςε μθνιαία βάςθ και κα ςυνοδεφουν τθ μθνιαία ζκκεςθ του Αναδόχου προσ 
τον εργοδότθ. 

Σε μθνιαία βάςθ ο Ανάδοχοσ κα προετοιμάηει ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει: 

 Τα προαναφερκζντα ζντυπα 

 Ρίνακα με τθν κατανάλωςθ και το κόςτοσ  χθμικϊν και ενζργειασ. Σθμειϊνεται ότι θ 

ζκκεςθ του κόςτουσ αυτοφ κα γίνεται βάςει των ςτοιχείων που κα δίνονται από τον 

εργοδότθ. 

 Ραραγόμενεσ ποςότθτεσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ και παραπροϊόντων. 

 Διορκωτικζσ ενζργειεσ τθσ λειτουργίασ και αποτελζςματα αυτϊν. 

 Ενζργειεσ προλθπτικισ και επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ που πραγματοποιικθκαν κατά 

τθν περίοδο αναφοράσ. 

 Διοικθτικζσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία, όπωσ υγειονομικοί ζλεγχοι και 

ζκτακτοι ζλεγχοι. 

 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ οποιαςδιποτε ζκκεςθσ, εγγράφου απαιτθκεί από 
αρμόδιεσ αρχζσ για οποιαδιποτε χρονικι περίοδο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςισ του. 

 

Στο τζλοσ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει ςυγκεντρωτικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα καταδεικνφεται θ ςυνολικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και θ 
ικανοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων αφενόσ και αφετζρου θ αποτελεςματικι 
ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (αρχικι κατάςταςθ εξοπλιςμοφ, ενζργειεσ 
ςυντιρθςθσ/επιδιόρκωςθσ και τελικι κατάςταςθ). 

 

Οι ετιςιεσ εκκζςεισ πρζπει να φυλάςςονται επί μία δεκαετία. Οι μθνιαίεσ εκκζςεισ κα 
φυλάςςονται ςτα αρχεία του Αναδόχου, ςε θλεκτρονικι μορφι, για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ του. 

 

Για τθν εκπόνθςθ των παραπάνω, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί θμερολόγιο 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται εκτόσ από τισ εργαςίεσ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και όλα τα ζκτακτα ι δυςμενι περιςτατικά που 
αντιμετωπίςτθκαν. 

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ κα αφορά όλεσ τισ ειδικότθτεσ του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ και κα επιλζγεται για κάκε ειδικότθτα εργαηομζνου ανάλογα με το 
αντικείμενο εργαςίεσ, το επίπεδο των γνϊςεϊν του και τθν εμπειρία του. 

 

Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων κα αρχίςει αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψθ τουσ, όπου κα 
ενθμερωκοφν για τα κακικοντά τουσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ των εκτελοφμενων εργαςιϊν τουσ 
και για τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν εργαςία. 
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Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να εκπαιδεφονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, με βάςθ 
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που κα διακζτει ο Ανάδοχοσ, το οποίο κα δθμιουργθκεί βάςει 
των αναγκϊν του προςωπικοφ, τα λειτουργικά προβλιματα που αντιμετωπίηονται κτλ. 

 

Στα κζματα εκπαίδευςθσ μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνονται: 

 Τα κακικοντα και τισ ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία και το χειριςμό μθχανθμάτων, 

εργαλείων κλπ. 

 Το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο 

 Τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ 

 Τα μζτρα αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά 

 μζτρα διάςωςθσ 

 Θ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (πχ. αναπνευςτικϊν 

ςυςκευϊν) ςφμφωνα και με τθ Οδθγία 89/656/ΕΟΚ 

 Θ τιρθςθ τθσ ατομικισ υγιεινισ και θ εφαρμογι Ρρϊτων Βοθκειϊν 

 Οι βλαπτικοί παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν, οι ενδεχόμενεσ 
 

 επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τουσ 

 Οι διαδικαςίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ 

 

ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί μθτρϊο με τισ εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ που 
λαμβάνουν χϊρα και να μπορεί να τισ αποδεικνφει μζςω των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν 
εκπαίδευςθσ. 
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ΜΕΟΣ Β 

 

Λειτουργία Διυλιςτθρίου και Ρροωκθτικοφ Αντλιοςταςίου 
Νεροφ Αγρινίου μετά τθσΩλωρίωςθσ των Δεξαμενϊν Ρόςιμου 

Νεροφ. 

 

Γενικά 

Θ Εγκατάςταςθ Κακαριςμοφ Ρόςιμου Νεροφ ζχει καταςκευαςτεί ςτον οικιςμό Σπολάιτα, 
κοντά ςτθν παλαιά εκνικι οδό Αντιρρίου-Λωαννίνων, μεταξφ των υψομετρικϊν καμπυλϊν 
+136 και +131 μ ςε απόςταςθ 6.700 μ κατάντθ τθσ υδρολθψίασ που ευρίςκεται ςτον 
τεχνθτό ταμιευτιρα Καςτρακίου. 

Από το υφιςτάμενο διυλιςτιριο ςιμερα εξυπθρετοφνται οι πιο κάτω Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
του Διμου Αγρινίου: 

 Δθμοτικι Ενότθτα Αγρινίου 

 Δθμοτικι Ενότθτα  Κεςτιζων 

 Δθμοτικι Ενότθτα Νεάπολθσ  

 Δθμοτικι Ενότθτα Στράτου 

Κακϊσ επίςθσ και μζροσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Φυτειϊν του Διμου Ξθρομζρου. 

Θ δυναμικότθτα τθσ Εγκατάςταςθσ Κακαριςμοφ Ρόςιμου Νεροφ, ςφμφωνα με τον 

ςχεδιαςμό ανζρχεται ςε 2.000 μ3/ϊρα. Θ πραγματικι όμωσ δυνατότθτα των κλινϊν 

διφλιςθσ είναι υπερδιπλάςια τθσ παραπάνω. Οι υπάρχουςεσ διατάξεισ περιλαμβάνουν: (α) 

μία δεξαμενι κροκίδωςθσ, (β) μία δεξαμενι κακίηθςθσ, (γ) δεξαμενζσ ταχείασ διφλιςθσ με 

αμμόφιλτρα, και ακολοφκωσ (δ) απολφμανςθ με υποχλωριϊδεσ νάτριο ι/και 

ςυμπλθρωματικά με διοξείδιο του χλωρίου (ClO2). 

Η πρϊτθ φάςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε το ζτοσ 1980 και περιείχε – πζραν των ζργων 

ειςόδου - τθ δεξαμενι ανάμιξθσ των κροκιδωτικϊν, τθν Α’ φάςθ των ζργων διφλιςθσ 

δυναμικότθτασ >1.000 μ3/ϊρα, το ζργο απολφμανςθσ, τθ δεξαμενι κακαροφ νεροφ, το 

κτίριο αποκικευςθσ χθμικϊν (κροκιδωτικϊν και απολφμανςθσ), κακϊσ και τα (υποτυπϊδθ 

για τα ςθμερινά δεδομζνα) ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ελζγχου.  

Ηδεφτερθ φάςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε ςτο τζλοσ τθσ 10ετίασ του 1980. Με τθ φάςθ 

αυτι ςυμπλθρϊκθκε θ δυναμικότθτα του ζργου ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ. Δθλαδι 

διπλαςιάςτθκαν οι κλίνεσ διφλιςθσ και θ δυναμικότθτα του ζργου ξεπζραςε τα 

2.000μ3/ϊρα. Αυτι ιταν και θ μοναδικι ουςιαςτικι παρζμβαςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ τθσ 
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καταςκευισ, εφόςον ο ουςιαςτικόσ ςτόχοσ ιταν θ κάλυψθ με επεξεργαςμζνο νερό του 

ςυνόλου του πλθκυςμοφ που εξυπθρετείται από το διυλιςτιριο. 

Η τρίτθ φάςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2010. Με τθ φάςθ 

αυτι προςτζκθκε μία νζα δεξαμενι κακίηθςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αντιμετϊπιςθ 

οποιαςδιποτε καταςτάςεωσ αφξθςθσ των ςτερεϊν και τθσ κολότθτασ. Επιπλζον ζγινε 

ανακαταςκευι τθσ δεξαμενισ κροκίδωςθσ, ενϊ τζλοσ προςτζκθκαν ςυςτιματα 

αυτοματιςμοφ αλλά και ςυςτιματα απολφμανςθσ με διοξείδιο του χλωρίου, προκειμζνου 

να υπάρχει θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ διαδικαςίασ απολφμανςθσ του νεροφ. 

 

Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά  νεπού  

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι περιοχζσ (max-min) ςτισ οποίεσ διακυμάνκθκε θ 
περιεκτικότθτα των διαφόρων ςυςτατικϊν του νεροφ ςτο ςθμείο υδρολθψίασ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΚΑΛΩΝ ΤΛΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΜΛΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΛΓΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ 
ΤΑΜΛΕΥΤΘΑ ΚΑΣΤΑΚΛΟΥ 

A. Ψυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά   

α/α Ρροςδιοριςμοί max min 

1 Διαφγεια (κλίμακα Si) 2 1 

2 Χρϊμα   (κλίμακα Co) 1 1 

3 Οςμι 0 (άοςμο) 0 

4 Γεφςθ Εφγευςτο Εφγευςτο 

5 Αιϊρθμα 13,0 (ξυλάρια και 
φφλλα) 

0,00 

6 pH- τιμι 7,70 7,35 

7 Κερμοκραςία οC 14,8 10,0 

8 Αγωγιμότθτα   μscm-I 510 428 

 

Β. Ωθμικά χαρακτθριςτικά   

α/α Ρροςδιοριςμοί max min 

1 Διθκθτό ςτερ. Υπόλ. 105 οCmg/l 760 100 

2 Νάτριο                  Να+mg/l 13,46 12,0 

3 Κάλιο                    Κ+mg/l 0,82 0,64 

4 Αςβζςτιο              Cα++mg/l 49,60 44,08 

5 Μαγνιςιο              Mg++mg/l 3,80 0,29 

6 Σίδθροσ                 Fe+++mg/l 0,01 0,02 

7 Αμμϊνιο               ΝΘ4
+mg/l 0,00 0,00 

8 Μαγγάνιο              Mn++mg/l 0,00 0,00 
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Β. Ωθμικά χαρακτθριςτικά   

α/α Ρροςδιοριςμοί max min 

9 Νιτρικά                 ΝΟ3
ϋmg/l 3,0 0,00 

10 Νιτρϊδθ               ΝΟ2
ϋmg/l 0,00 0,00 

11 Υδρόκειο              Θ2Smg/l 0,00 0,00 

12 Οργανικά ςε χλωροφόρμιο   mg/l 0,10 0,01 

13 Αηωτο οργανικό                    mg/l 0,03 0,00 

14 Κειικι                   SO4
ϋϋmg/l 27,0 10,50 

15 Χλωριόντα           Clϋmg/l 27,5 15,5 

16 Φκοριόντα            Fϋmg/l 0,00 0,00 

17 Χαλκόσ                 Cumg/l 0,08 0,00 

18 Χρϊμιο                 Crmg/l 0,00 0,00 

19 Ψευδράργυροσ      Znmg/l 0,01 0,00 

20 Κάδμιο                 Cdmg/l 0,01 0,00 

21 Μόλυβδοσ            Pbmg/l 0,00 0,00 

22 Ολικι ςκλθρότθτα  oDHmg/l 0,58 7,08 

23 Ανκρακικι ςκλθρότθτα  oDHmg/l 6,86 6,16 

24 Μόνιμθ ςκλθρότθτα  oDHmg/l 1,13 0,82 

25 Οξυγόνο διαλελυμζνο            mg/l 10,20 9,97 

26 Οξυγόνο βιοχθμικϊσ απαιτοφμενο   mg/l 1,14 0,56 

 

Γ. Μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά   

α/α Ρροςδιοριςμοί max min 

α. Αρικμόσ αποικιϊν μικροβίων κατά CCH2O 96 30,4 

β. Ραρουςία κολοβακτθριοειδϊν   

 β.1 προκαταρκτικι 7 4 

 β.2 επιβεβαιωτικι 7 0 

γ. Ρικανότατοσ αρικμόσ κολοβακτθριοειδϊν 1,0 0,00 

 

Συμπεράςματα για τθν ποιότθτα του νεροφ 

Τα ςυμπεράςματα των δειγματολθψιϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα του προςαγόμενου 
φδατοσ από τθν υδρολθψία, μπορεί να ςυνοψιςκοφν ςτα εξισ: 

 

α. Το νερό του ταμιευτιρα Καςτρακίου είναι μαλακό, εφγεςτο, δροςερό, χθμικά και 
μικροβιολογικά εντόσ των ελλθνικϊν προδιαγραφϊν για πόςιμα νερά. 
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β. Ραρατθρείται γενικι ςτακερότθτα ςτθν ποιότθτα του νεροφ ςε όλθ τθ διάρκεια του 
χρόνου. Οι βροχζσ δεν φαίνεται να προκαλοφν αξιόλογεσ μεταβολζσ ςτθν ποιότθτα 
του, με εξαίρεςθ τθν αφξθςθ των ςτερεϊν και τθσ κολότθτασ. 

 

γ. Θ κολότθτα ςτθ κζςθ υδρολθψίασ είναι γενικϊσ περιοριςμζνθ, το δε αιϊρθμα 
ελάχιςτο με εξαίρεςθ τισ περιόδουσ ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων. Oπότε τα νερά των 
ςυμβαλλόντων χειμάρρων, κακϊσ και οι επιφανειακζσ απορροζσ, εμφανίηονται 
βεβαρθμζνα με φερτζσ φλεσ, οι οποίεσ επθρεάηουν και τθν περιοχι τθσ υδρολθψίασ 
μεταφζροντασ λεπτομερι ςτερεά ςτο διυλιςτιριο. 

Το γεγονόσ των ςπανίων εμφανίςεων αξιόλογων τιμϊν τθσ κολότθτασ ςτθν 
υδρολθψία είναι αναμενόμενο, αφ’ ενόσ μεν λόγω του μεγζκουσ του ταμιευτιρα που 
εξαςφαλίηει αρκετό χρόνο ςτθν κακίηθςθ των αιωρθμάτων, ακόμθ και αυτϊν που ζχουν 
κολλοειδι μορφι, αφϋ ετζρου δε από το γεγονόσ ότι ο ταμιευτιρασ Καςτρακίου κατά μικρό 
μόνο μζροσ τροφοδοτείται από τθν ίδια λεκάνθ απορροισ, κατά το μεγαλφτερο δε μζροσ 
τροφοδοτείται από κακαρά νερά του μεγαλφτερου ταμιευτιρα Κρεμαςτϊν.  

 

Εκτόσ από τισ περιόδουσ των ραγδαίων βροχοπτϊςεων, είναι πικανόν ςε 
περίοδο ζκτακτων βροχοπτϊςεων ι χειριςμϊν ςτον ταμιευτιρα του φράγματοσ Κρεμαςτϊν 
ι και κατολιςκιςεων πρανϊν του ταμιευτιρα Καςτρακίου, να εμφανιςκεί αυξθμζνθ 
κολότθτα. Θα πρζπει δε να υπάρχει πρόβλεψθ αντιμετϊπιςθσ τζτοιασ περίπτωςθσ. Θ 
μοναδικι εφικτι πρόβλεψθ είναι θ κανονικι λειτουργία τθσ διαδικαςίασ τθσ κακίηθςθσ. 

Επίςθσ, υπάρχει το ενδεχόμενο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παρουςίασ πλαγκτοφ μζςα ςτον 

ταμιευτιρα, παρότι κατά τισ δειγματολθψίεσ που ζγιναν δεν ζχει επιςθμανκεί κάτι τζτοιο, 

θ δε χαμθλι κερμοκραςία του νεροφ δεν ευνοεί τθν ανάπτυξι του. 

Θ περιοχι ανάντθ του φράγματοσ Καςτρακίου είναι ελάχιςτα κατοικθμζνθ. Δεν υπάρχουν, 

οφτε προβλζπονται, βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που κα δθμιουργοφςαν κίνδυνουσ 

ρφπανςθσ του νεροφ. 

Θ φπαρξθ κειοφχων πθγϊν ςτθν περιοχι Κρεμαςτϊν βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

του νεροφ προκαλϊντασ κατακάκιςθ του αςβεςτίου, του ςιδιρου και του μολφβδου. 

Συμπεραςματικά, ο ταμιευτιρασ Καςτρακίου ςε ολόκλθρθ τθν χρονικι περίοδο λειτουργίασ 

του εμφανίηει πολφ ικανοποιθτικά χαρακτθριςτικά για τθν υδροδότθςθ τθσ μείηονοσ 

περιοχισ Αγρινίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το νερό υφίςταται κατάλλθλθ επεξεργαςία 

πριν τθν αςτικι του χριςθ. Το υφιςτάμενο διυλιςτιριο εξαςφαλίηει απολφτωσ αυτζσ τισ 

προχποκζςεισ. 
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ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΩΟΣ 

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

Αντικείμενο του Αναδόχου ωσ προσ το μζροσ αυτό είναι και  θ παροχι υπθρεςίασ για τθν 
πλιρθ και αποτελεςματικι λειτουργία του ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΟΥ ΚΑΛ ΡΟΩΚΘΤΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΛΝΛΟΥ, κακϊσ επίςθσ τθν  αποτελεςματικι λειτουργία τθσ 
ΧΛΩΛΩΣΘΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ. 

Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθ λειτουργία του ζργου αφορά ςε 
όλο το 24ωρο, όλων των θμερϊν (εργαςίμων και αργιϊν) του ζτουσ. 

 

Αναφορικά με τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και τθν αποκατάςταςθ-επιςκευι βλαβϊν 
ορίηονται τα παρακάτω: 

 Οι τακτικζσ ςυντθριςεισ και οι προγραμματιςμζνεσ επιςκευζσ κα γίνονται κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 Οι ζκτακτεσ ςυντθριςεισ και θ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν κρίςιμων λειτουργικά κα 

εκτελοφνται αμζςωσ μετά τθ διαπίςτωςι τουσ ςε οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου 

όλων των θμερϊν (εργαςίμων και αργιϊν) όλου του ζτουσ. Θ ΔΕΥΑΑ δφναται να 

απαιτιςει τθν πρόςκετθ εργαςία από τον Ανάδοχο προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 

και να επιλυκοφν οι όποιεσ βλάβεσ και προβλιματα παρουςιαςτοφν. 

 

Επίςθσ, ςτα κακικοντα του Αναδόχου είναι και θ ςφνταξθ τακτικϊν εκκζςεων για τθ 
λειτουργία του ζργου, ειδικϊν εκκζςεων (εντοπιςμόσ προβλθμάτων, προτάςεισ για 
λειτουργικι βελτιςτοποίθςθ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κ.λ.π.). 

 

Εςθύνη Αναδόσος 

 Για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του ζργου για το ςφνολο του 

χρόνου (θμζρεσ και ϊρεσ) τθσ ςφμβαςθσ. 

 Για τθν τιρθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων οι οποίοι 

αφοροφν τθν λειτουργία του Διυλιςτθρίου Φδατοσ για το ςφνολο του χρόνου τθσ 

ςφμβαςθσ (θμζρεσ και ϊρεσ). 

 Για τθ ςυςτθματικι, τακτικι και ζκτακτθ ςυντιρθςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ του 

ζργου, θ οποία δφναται να γίνεται (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του χρόνου διάρκειασ τισ ςφμβαςθσ. 

 Για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ 

κα απαιτείται να υλοποιθκοφν εργαςίεσ για τθν επιςκευι βλαβϊν, αποκατάςταςθ 

τθσ λειτουργικότθτασ των εγκαταςτάςεων, κ.λ.π. Θ ανταπόκριςθ του αναδόχου ςτισ 

ωσ άνωκεν απαιτιςεισ κα γίνεται ςε 24ωρθ βάςθ και για όλεσ τισ θμζρεσ (μθ 

εξαιρουμζνων των αργιϊν και γιορτϊν) και για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των χλωριωτϊν που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτισ 

παρακάτω περιοχζσ: 

Ρεριοχι Αγρινίου 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ:  Σπολάϊτασ, Αχελϊου, Άγιοσ Χριςτόφοροσ, 

Οχκίων, Λεπενοφσ, Γουριϊτιςςασ, ίγανθσ, Αγίου Νικολάου, Σχίνου, Σκουτεςιάδασ. 

Ρεριοχι Μακρυνείασ-Αρακφνκου 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ: Δαφνιά, Καψοράχθσ, Κάτω Μακρυνοφσ, 

Άνω Ηευγαραρακίου, Ραλαιοπλάτανου, Κάτω Κεραςόβου. 

Ρεριοχι Αγγελοκάςτρου 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ: Αγγελοκάςτρου, Λυςιμαχείασ, 

Χειμωνζικων. 

Ρεριοχι Ραραβόλασ 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ: Ραραβόλασ, Ραντάναςςασ, Καλλικζασ, 

Αγίου Γεωργίου, Ραλιοκαρυάσ. 

Ρεριοχι Ραναιτωλικοφ 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ: Σκουτεράσ, Σιτομζνων, Αγίασ Ραραςκευισ, 

Αγίασ Βαρβάρασ, Κεραςιάσ, Μαλευρό. 

Ρεριοχι Ραρακαμπυλίων 

Χλωριωτζσ ςε δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ: Ροταμοφλασ, Κοκκινόλογκου, Σαργιάδασ, 

Ψθλόβραχου, Αγαλιανοφ, Σίδερα, Αγίου Βλαςίου. 

 Για τθν αποςτολι, παραλαβι και μεταφορά ςε εξειδικευμζνα ςυνεργεία/εταιρείεσ 

του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία απαιτείται να 

γίνουν επιςκευζσ ςε αυτόν, οι οποίεσ δεν είναι εφικτό να υλοποιθκοφν επί τόπου 

των εγκαταςτάςεων. 

 Για τθν φπαρξθ επί τόπου του ζργου και για ολόκλθρο το 24ωρο και για όλεσ τισ 

θμζρεσ του ζτουσ τουλάχιςτον ενόσ εξουςιοδοτθμζνου άτομου, το οποίο κα 

επιβλζπει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ SCADA, τθσ εγκατάςταςθσ του 

διυλιςτθρίου, των ςυςτθμάτων απολφμανςθσ, κακϊσ επίςθσ και του 

προωκθτικοφ αντλιοςταςίου. Το άτομο αυτό κα υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν 

ΔΕΥΑΑ για τισ όποιεσ βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ ανακφπτουν και να προβαίνει ςε 

ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςι τουσ. 

 

Ρζραν των δαπανϊν τθσ παραπάνω παραγράφου που βαρφνουν τον ανάδοχο, τον 
Εργοδότθ βαρφνουν οι εξισ δαπάνεσ: 

 θλεκτρικισ ενζργειασ, ΟΤΕ και νεροφ,  

 παντόσ είδουσ αναλωςίμων (χθμικϊν, λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν, κ.λ.π.), 
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 βλάβεσ προκαλοφμενεσ από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, 

εςφαλμζνο ςχεδιαςμό, κ.λ.π. 

 αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν που δεν 

οφείλονται ςε πλθμμζλεια του αναδόχου κακϊσ και οι απολογιςτικζσ δαπάνεσ 

εκτάκτων ςθμαντικϊν ςυντθριςεων ςφμφωνα προσ τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ τθσ 

Ε.Σ.Υ. 

 τθλεματικισ ςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ με τθν χριςθ γριγορθσ 

γραμμισ ςτακερισ τθλεφωνίασ ι άλλθσ ιςοδφναμθσ (GPRS, αςφρματθσ, κ.λ.π.), 

κακϊσ και τθν ενδεχόμενθ αναβάκμιςθ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ 

μονάδασ. 

 

Παπακολούθηζη και έλεγσορ διεπγαζιών ηηρ Εγκαηάζηαζηρ 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διεργαςίεσ που 
επιτελοφνται ςτθν εγκατάςταςθ ϊςτε καταρχιν να τθροφνται πλιρωσ οι εγκεκριμζνοι 
περιβαλλοντικοί όροι και κατά δεφτερον να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία τθσ 
εγκατάςταςθσ. Ριο αναλυτικά: 

 

1. Σε μθνιαία βάςθ κα ςυμπλθρϊνεται το φφλλο ελζγχου. Στο ζντυπο αυτό κα 
καταγράφονται οι διάφορεσ παράμετροι ποιότθτασ του νεροφ, οι οποίεσ κα προκφπτουν 
από τισ ςχετικζσ αναλφςεισ. 

Επίςθσ, ςε μθνιαία βάςθ κα ςυμπλθρϊνεται το φφλλο εργαςιϊν ελζγχου-εξοπλιςμοφ, κα 
καταγράφονται παρατθριςεισ ςχετικζσ με αςυνικιςτθ ςυμπεριφορά του εξοπλιςμοφ.  

 

Βάςει των ςτοιχείων του παραπάνω ελζγχου (και ςε ςυνδυαςμό και με αποτελζςματα των 
εργαςτθριακϊν αναλφςεων) ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ κα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο ςε 
διορκωτικζσ ενζργειεσ που κα αφοροφν ςε μεταβολι των ρυκμίςεων λειτουργίασ, τισ 
οποίεσ κα καταγράφει ςτο φφλλο ελζγχου, αλλά και ςε άλλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, 
προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ τφπου, που επίςθσ κα καταγράφονται ςτο θμεριςιο 
φφλλο εργαςιϊν ελζγχου, κακϊσ και ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ. 

 

2. Σε εβδομαδιαία βάςθ κα πραγματοποιοφνται εργαςίεσ ελζγχου-κακαριςμοφ και κα 
ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα ζντυπα. Στα ζντυπα αυτά, αλλά και ςτο θμερολόγιο 
λειτουργίασ, κα καταγράφονται και οι διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ αλλά και 
καταςταλτικοφ τφπου, για τθν αποκατάςταςθ προβλθμάτων και τθν επαναφορά τθσ 
εγκατάςταςθσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

 

3. Σε μθνιαία βάςθ ο ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει το φφλλο αναφοράσ ςχετικά με τθ 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει τον Φορζα Λειτουργία/Διαχείριςθσ του ζργου 
ςχετικά με τισ τυχόν ςοβαρζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον που διαπιςτϊνονται 
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κατά τισ διαδικαςίεσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ, και να ςυμμορφϊνεται με προσ τθν 
απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν όςον αφορά ςτο είδοσ και ςτο χρονοδιάγραμμα των 
λθπτζων επανορκωτικϊν μζτρων εφόςον οι επιπτϊςεισ οφείλονται ςε δικι του 
υπαιτιότθτα. Στθν περίπτωςθ αυτι οι δαπάνεσ των επανορκωτικϊν μζτρων βαρφνουν τον 
Ανάδοχο. 

 

Καηανάλωζη σημικών, αναλωζίμων, ενέπγειαρ, νεπού 

Θ προμικεια, αποκικευςθ και προετοιμαςία των χθμικϊν (διαλφματοσ απολυμαντικοφ 
χλωρίου, κ.λ.π.) και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ ςωςτι και 
απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου κα γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Εργοδότθ μετά 
από ενθμζρωςι του από τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχοσ επιβάλλεται να ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τον εργοδότθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και 
αποτελεςματικότθτα των αναλωςίμων και να τον προςτατεφει από ενδεχόμενα άςκοπεσ 
δαπάνεσ προςδιορίηοντασ τισ αιτίεσ τουσ. 

 

ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςτθν τεχνικι προςφορά του γενικό 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ. Με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράψει 
και να ελζγξει τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. Επίςθσ οφείλει να παραδϊςει πίνακα με το χρόνο 
ηωισ των ανταλλακτικϊν του κάκε μθχανιματοσ. Οποιαδιποτε βλάβθ ςτισ υποδομζσ και 
τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό κα καταγραφεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ 
απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Το κόςτοσ αυτϊν των επεμβάςεων κα βαρφνει τον 
εργοδότθ, ϊςτε θ εγκατάςταςθ τθν οποία κα παραλάβει ο Ανάδοχοσ να βρίςκεται ςε 
άριςτθ κατάςταςθ. 

Στθ ςυνζχεια ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με όςα 
αναφζρονται παρακάτω.  

Θ λειτουργία και ςυντιρθςθ (προλθπτικι και επιδιορκωτικι) του εξοπλιςμοφ, κφριου και 
βοθκθτικοφ, του χρθςιμοποιοφμενου κατά τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και του 
εφεδρικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του και με γνιςια 
εξαρτιματα και ανταλλακτικά.  

Συγκεκριμζνα, το κόςτοσ αντικατάςταςθσ των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του ςυνόλου του 
εξοπλιςμοφ, τα οποία απαιτοφν αλλαγι ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα που 
κακορίηονται από τουσ καταςκευαςτζσ τουσ ςτα πλαίςια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 
βαρφνει τον φορζα. 

Ειδικότερα, κα γίνονται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε μθνιαία βάςθ, ςε εξάμθνθ βάςθ, ςε 
ετιςια βάςθ και ςε διετι βάςθ. Στα ζντυπα αυτά κα καταγράφονται και πικανζσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ τφπου για τθν αποκατάςταςθ 
πικανϊν προβλθμάτων.  

 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ του ζργου. 
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Ο όροσ «ςυντιρθςθ» περιλαμβάνει και αποκατάςταςθ των επιχριςμάτων, βαφϊν, 
μονϊςεων, διαρροϊν εξοπλιςμοφ και υπζργειων ςωλθνϊςεων, κακαριςμό καναλιϊν και 
φρεατίων, ςυντιρθςθ και πότιςμα των φυτϊν και λοιπζσ εργαςίεσ, όπωσ κακαριότθτα 
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν καλι ςυνολικι 
εμφάνιςθ του χϊρου τθσ Εγκατάςταςθσ.   

 

Ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ φκορϊν ι καταςτροφϊν του 
εξοπλιςμοφ και λοιπϊν υποδομϊν τθσ εγκατάςταςθσ που οφείλονται ςε βανδαλιςμό, 
κλοπι, δολιοφκορά ι φυςικι καταςτροφι. 

 

ΜΕΤΑ  ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Τποσπεώζειρ ηων επιζκεπηών ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

Οι κανόνεσ που διζπουν τισ υποχρεϊςεισ των επιςκεπτϊν τθσ εγκατάςταςθσ κα αφοροφν 
ςτα εξισ: 

o Ρριν από κάκε επίςκεψθ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ανάλογθ άδεια επίςκεψθσ ςτο 

χϊρο, από τουσ αρμόδιουσ του Φορζα, οι οποίοι και ςυντονίηουν τθν επίςκεψθ με τθν 

ομάδα λειτουργίασ.   

o Ρροςζρχονται ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ ωραρίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ και 

ςυνοδεφονται πάντα από υπάλλθλο τθσ εγκατάςταςθσ. 

o Συμμορφϊνονται με το κακεςτϊσ των μζτρων ατομικισ αςφάλειασ. 

o Συμμορφϊνονται με τισ ειδικζσ διατάξεισ. 

o Κοινοποιοφν τα ςυμπεράςματα τθσ επίςκεψισ τουσ. 

 

Σε περίπτωςθ που ο επιςκζπτθσ είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται 
αδειοδότθςθ για τθν επίςκεψι του. Εν όψει όμωσ τθσ επικείμενθσ ζναρξθσ του ελζγχου 
επιβάλλεται να ενθμερωκοφν οι αρμόδιοι προϊςτάμενοι του Φορζα. 

 

Κατά τθ χρονικι διάρκεια του 24ϊρου που θ εγκατάςταςθ είναι ανοικτι (πρόβλεψθ 24 
ϊρεσ) τα μζτρα  αςφάλειασ είναι ευκφνθ του Αναδόχου. 

 

Η αςφάλεια και φφλαξθ τθσ εγκατάςταςθσ που αφορά κυρίωσ ςτθν προςταςία τθσ ζναντι 
κλοπισ, βανδαλιςμοφ πυρκαγιάσ και καιρικϊν φαινομζνων κατά τθ χρονικι διάρκεια του 
24ϊρου, που θ εγκατάςταςθ είναι κλειςτι (πρόβλεψθ μθδζν ϊρεσ), είναι ευκφνθ του 
εργοδότθ. 

 

 

Αηομική αζθάλεια και πποζηαζία 

Θ ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων τθσ εγκατάςταςθσ επιδιϊκεται με 
κανονιςμοφσ και μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 
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3. Στουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ, με ςτόχο να ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ 

αςφάλεια. 

4. Στο ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται  προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί 

θ αςφάλεια ζναντι ατυχιματοσ. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΩΩΝ 

Ο ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει όλα τα προαναφερκζντα ζντυπα ελζγχου και ςυντιρθςθσ, τα 
οποία κα τθροφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ και κα 
είναι διακζςιμα για κάκε ζλεγχο από τον Εργοδότθ αλλά και άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

 

Σε τρμθνιαία βάςθ ο Ανάδοχοσ κα προετοιμάηει ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει: 

 Τα προαναφερκζντα ζντυπα. 

 Διορκωτικζσ ενζργειεσ τθσ λειτουργίασ και αποτελζςματα αυτϊν. 

 Ενζργειεσ προλθπτικισ και επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ που πραγματοποιικθκαν κατά 

τθν περίοδο αναφοράσ. 

 Διοικθτικζσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία, όπωσ υγειονομικοί ζλεγχοι και 

ζκτακτοι ζλεγχοι. 

 

Στο τζλοσ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει ςυγκεντρωτικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα καταδεικνφεται θ ςυνολικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και θ 
ικανοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων αφενόσ και αφετζρου θ αποτελεςματικι 
ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (αρχικι κατάςταςθ εξοπλιςμοφ, ενζργειεσ 
ςυντιρθςθσ/επιδιόρκωςθσ και τελικι κατάςταςθ). 

 

Για τθν εκπόνθςθ των παραπάνω, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί θμερολόγιο 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται εκτόσ από τισ εργαςίεσ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και όλα τα ζκτακτα ι δυςμενι περιςτατικά που 
αντιμετωπίςτθκαν. 

 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράφει με κατάλλθλο τρόπο όλα τα πρωτογενι ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ και ακολοφκωσ να τα επεξεργάηεται και 
αξιολογεί με κατάλλθλεσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ. 

 

Πλα τα πρωτογενι και επεξεργαςμζνα ςτοιχεία κα φυλάςςονται ςτο χϊρο διοίκθςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, υπό θλεκτρονικι μορφι και 
κα τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε αρμόδιασ υπθρεςίασ, όταν αυτό απαιτθκεί. 
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ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΜΟΨΩΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ κα αφορά όλεσ τισ ειδικότθτεσ του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ και κα επιλζγεται για κάκε ειδικότθτα εργαηομζνου ανάλογα με το 
αντικείμενο εργαςίεσ, το επίπεδο των γνϊςεϊν του και τθν εμπειρία του. 

 

Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων κα αρχίςει αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψθ τουσ, όπου κα 
ενθμερωκοφν για τα κακικοντά τουσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ των εκτελοφμενων εργαςιϊν τουσ 
και για τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν εργαςία. 

 

Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να εκπαιδεφονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, με βάςθ 
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που κα διακζτει ο Ανάδοχοσ, το οποίο κα δθμιουργθκεί βάςει 
των αναγκϊν του προςωπικοφ, τα λειτουργικά προβλιματα που αντιμετωπίηονται, κ.τ.λ. 

 

Στα κζματα εκπαίδευςθσ μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνονται: 

 Τα κακικοντα και οι ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία και το χειριςμό μθχανθμάτων, 

εργαλείων, κ.λ.π. 

 Το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο 

 Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ 

 Τα μζτρα αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά 

μζτρα διάςωςθσ 

 Θ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (π.χ. αναπνευςτικϊν 

ςυςκευϊν) ςφμφωνα και με τθ Οδθγία 89/656/ΕΟΚ 

 Θ τιρθςθ τθσ ατομικισ υγιεινισ και θ εφαρμογι Ρρϊτων Βοθκειϊν 

 Οι βλαπτικοί παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν, οι ενδεχόμενεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τουσ 

 Οι διαδικαςίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί μθτρϊο με τισ εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ που 
λαμβάνουν χϊρα και να μπορεί να τισ αποδεικνφει μζςω των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν 
εκπαίδευςθσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

 

 

«Ραροχι Υπθρεςίασ για τθ Λειτουργία των Εγκαταςτάςεων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και 

του Διυλιςτθρίου μετά του Ρροωκθτικοφ Αντλιοςταςίου Νεροφ 
Αγρινίουκαι τθσ  Ωλωρίωςθσ των Δεξαμενϊν πόςιμου Νεροφ» 

 

 

II. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΨΗ ΥΡΟΩΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1: Ειζαγωγή 

Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ): Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΛΝΛΟΥ 

Εργοδότθσ - Ανακζτουςα αρχι: Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΛΝΛΟΥ 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι: Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΛΝΛΟΥ 

 

Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο 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 του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα 
τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό  
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

 

Συμβατικά Τεφχθ: Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και του Αναδόχου 
μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ αναγράφονται ςτθν 
παράγραφο 1.1 τθσ Σ.Υ. 

 

Τεφχθ Διαγωνιςμοφ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ και οπωςδιποτε τα εξισ: 

 

1. Διακιρυξθ Ανοιχτισ Δθμοπραςίασ 

2. Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

3. Τεχνικι Ρεριγραφι-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

4. Ρροχπολογιςμόσ και Τιμολόγιο Ζργου 

5. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΣΥ) 

Θ παροφςα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 13 άρκρα (ςυμπεριλαμβανομζνου και του παρόντοσ) και 
προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Tα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 
ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 

Tα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 
ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1) Σφμβαςθ Εργοδότθ - Αναδόχου 

2) Διακιρυξθ Ανοιχτισ Δθμοπραςίασ 
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3) Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου 

4) Τεχνικι Ρροςφορά Αναδόχου 

5) Θ Ραροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

6) Τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ - Ρροδιαγραφϊν  

7) Ρροχπολογιςμόσ και Τιμολόγιο Ζργου 

 

 

Άπθπο 2: Εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ 

2.1  Τόποσκαι χρόνοσ 

2.1.1Τόποσ εργαςίασ του Αναδόχου είναι θ περιοχι του Διμου Αγρινίου και ειδικότερα οι 
Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων  κακϊσ και του Διυλιςτθρίου Νεροφ ωσ και τισ 
χλωριϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ του εργοδότθ να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ 
πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανα τουσ, να ςυμμετζχει ςε 
επιςκζψεισ ςτθν γενικότερθ περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι 
υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

 

2.1.2Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του εργοδότθ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ 
προσ τον Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το  ςυμφωνθτικό μζςα ςε 20 θμζρεσ. Το 
ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ ο Ρρόεδροσ τθσ  Δ.Ε.Υ.Α.Α. . 

 

2.1.3Θ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα 
(12) μινεσ από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

2.1.4 Σε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, αν δεν ορίηεται ς' 
αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν.  

 

Αν θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παροχισ υπθρεςιϊν μετατεκεί χωρίσ 
ευκφνθ του Αναδόχου και χωρίσ να αναφζρεται ςτθν 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 τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 
κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου. 

 

2.2.2Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει 
αναπλθρωτι εκπρόςωπο που κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν 
αρχικά δεν ζχει ορίςει. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του Αναδόχου 
κοινοποιείται ςχετικό ζγγραφο του Αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ 
ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του Αναδόχου ι των μελϊν του ςε 
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περίπτωςθ Αναδόχου κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του Αναδόχου 
υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Ομάδασ Επίβλεψθσ (βλ. παράγραφο 2.3).  

 

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ 
ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν 
παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των 
μεταβολϊν. 

 

2.2.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπο του και τον αναπλθρωτι 
εκπρόςωπο του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο εάν απαιτείται, ςφμφωνα με το οποίο 
τα πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ' εντολι του, να τον εκπροςωποφν ςε 
όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ, να διευκετοφν για λογαριαςμό του 
οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν 
προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / 
παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4. Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα 
αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ μεταξφ του Φορζα Υλοποίθςθσ του 
ζργου και του Αναδόχου που κα αναφζρεται ςτον εξοπλιςμό, τα υλικά και τι υποδομζσ που 
κα παραλάβει ο Ανάδοχοσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ, τα οποία οφείλει να 
παραδϊςει ςε λειτουργία ςτο Φορζα μετά τθ λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ.  

 

2.3 Επίβλεψθ τθσ Σφμβαςθσ 

Ο Εργοδότθσ κα  ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον Ανάδοχο το πρόςωπο ι τα 
πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία εν 
ςυνεχεία κα καλοφνται «Επίβλεψθ». 

 

2.4 Υποβολι Εκκζςεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται 
αναλυτικά ςτο τεφχοσ "Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν". 

 

 

Άπθπο 3: Πποζωπικό - ζςνεπγείο — ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που 
αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του 
προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει αντίγραφα των ςυμβάςεων του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ, για το τεκμαίρεται ότι θ Δ.Υ. αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν 
εκφράςει γραπτϊσ τθ διαφωνία τθσ. 

Οι υποχρεϊςεισ του Ανάδοχου αφοροφν τθν λειτουργία τθσ Μονάδασ για όλο το 24ωρο και 
για όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, όπωσ με ακρίβεια περιγράφεται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν 
δεδομζνων.  
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ΑΡΘΡΟ 4: Αμοιβή – κπαηήζειρ 

4.1ΟΑνάδοχοσαμείβεταιςφμφωναμετθνανάλυςθτθσαμοιβιστου, όπωσ 
προκφπτειαπότθνΟικονομικιτουΡροςφοράκαιτισπιςτοποιοφμενεσαπό τθν Επίβλεψθ 
ποςότθτεσυπθρεςιϊνπουζχουνπαραςχεκεί ανά μινα. 

 

ΓιατθνπλθρωμιτουοΑνάδοχοσςυντάςςεικαιυποβάλλειΛογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, 
πουελζγχονταικαιεγκρίνονταιαπότθν επίβλεψθ και εφόςον απαιτείται από επιτροπι 
παραλαβισ εργαςιϊν. Ειδικότερα αναγράφονται: 

I. Τοείδοστωνεργαςιϊν. 

II. Τοπλθρωτζοποςό 

III. ΟαναλογϊνΦ.Ρ.Α. 

 

ΜετάτθνζγκριςθτουλογαριαςμοφοΑνάδοχοσυποχρεοφταινα 
προςκομίςειταακόλουκαδικαιολογθτικάγιατθνείςπραξθτου: 

 

1. Τιμολόγιοκατά τθ Νομοκεςία. 

2. ΑποδεικτικόΦορολογικισΕνθμερότθτασ 

3. Αποδεικτικόαςφαλιςτικισενθμερότθτασπουαφοράτονίδιο, αν 

πρόκειταιγιαφυςικόπρόςωπο, ιτισαςφαλιςτικζσυποχρεϊςεισ 

προστουσαπαςχολοφμενουσμεςφμβαςθεξαρτθμζνθσεργαςίασ (ΛΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), 

ότανπρόκειταιγιανομικόπρόςωπο. Οι 

ςυμπράξεισκαικοινοπραξίεσαποδεικνφουντθναςφαλιςτικι 

ενθμερότθταόλωντωνμελϊντουσ. 

 

Διευκρινίηεταιότι: 

 

(α) ΟΑνάδοχοσείναιπλιρωσκαιαποκλειςτικάυπεφκυνοσγιαόλεστισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 
τζλθκαιάλλεσπλθρωμζσςταΤαμείαΚοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 
ΥγειονομικισΡερίκαλψθσκαιΣυντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιωνιάλλωνφορζων, όπωσταΛΚΑ, ΤΣΜΕΔΕκλπ. 

 

(β) ΘςυμβατικιαμοιβιδενπεριλαμβάνειΦόροΡροςτικζμενθσΑξίασ. Ο 
φόροσαυτόσκακαταβάλλεταιεπιπλζονςτονΑνάδοχο, μετθν 
πλθρωμικάκεΛογαριαςμοφ. 

 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 
Λογαριαςμοφ. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του 
μθνόσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 
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Σιωπθρι ζγκριςθ κεωρείται ότι ζχει δοκεί εάν παρζλκει ζνασ μινασ από τθν κατάκεςθ το 
λογαριαςμοφ και δεν ζχει δοκεί ρθτι ζγκριςθ. 

 

4.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ εξόδων του προςωπικοφ 
του, των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και των μετακινιςεων αυτοφ κακϊσ και το 
επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. 

Τον Εργοδότθ βαρφνουν οι δαπάνεσ ενζργειασ, παντόσ είδουσ αναλωςίμων (χθμικϊν, 
λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν κλπ), κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ ςοβαρϊν βλαβϊν 
ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ οι οποίεσ δεν οφείλονται ςε πλθμμζλεια του αναδόχου. 

Ειδικά για το είδοσ των τελευταίων δαπανϊν, δθλαδι αυτϊν που αφοροφν τισ ζκτακτεσ 
ςυντθριςεισ και επιςκευζσ ςοβαρϊν βλαβϊν ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ του Εργοδότθ και του ζργου το προςωπικό που 
απαςχολεί ςτο ζργο αλλά και το λοιπό εξειδικευμζνο προςωπικό του ακόμθ και κατά τισ μθ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 40 τθσ οδθγίασ 2004/17, ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να ςυνάψει 
ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ με τον ίδιο Ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, θ οποία κα αφορά 
επανάλθψθ παρόμοιων εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Θ προςφυγι ςτθν διαδικαςία αυτι μπορεί να 
γίνεται μόνο επί μία τετραετία  από τθν ςφναψθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

 

4.3 Νόμιςμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

4.4 Ωράριο Λειτουργίασ 

 

Θ Εγκατάςταςθ κα λειτουργεί αδιάλειπτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια (θμζρεσ και ϊρεσ) του ζτουσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αργιϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγςήζειρ 

5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

5.1.1 Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
ίςθ προσ το 4% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ. 

 

5.1.2 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. 

 



 

97 

 

5.1.3 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν παραλαβι του 
ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςθ 
τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

 

5.2  Γενικοί Προι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά 
διάκριςθ τθν πιςτι εφαρμογι από τον Ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε 
απαίτθςθ του Εργοδότθ 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 ο εργοδότθσ ειςπράττει 
τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςθ του προσ τον εγγυθτι. 

 

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του Αναδόχου για 
αποηθμίωςθ του Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ 
των εγγυιςεων. 

 

 

Άπθπο 6: Ποινικέρ πήηπερ - έκπηωζη - ανωηέπα βία 
 

6.1 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 υπαίτιοσ εκ μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι λόγοσ 
διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ζκπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

 

6.2 Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν 
τθν είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ εργολαβίεσ , ο Ανάδοχοσ και θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. Κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να 
επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Κατά τθν διάρκεια τζτοιασ περιόδου ο Ανάδοχοσ 
κα λειτουργεί τθν εργολαβία  με τον καλφτερο δυνατό τρόπο μζχρι οι ςυνκικεσ να 
ομαλοποιθκοφν (εφόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτθκοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ, κα 
εγκρικοφν από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 

Τθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κλπ., ςε περίπτωςθ 
εργαςιακϊν προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ 

 

6.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Α.  αμζςωσ 
κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ 
απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ κα κάνει κάκε προςπάκεια να ζρκει ςε επαφι με 
τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. 
Εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να προχωριςει ςτα 
απαιτοφμενα ζξοδα και να υποβάλλει άμεςα ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  γραπτι λεπτομερι αναφορά 
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των ενεργειϊν αυτϊν. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Α,   κα είναι υπεφκυνθ για το κόςτοσ των μζτρων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ  με τθν προχπόκεςθ ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ δεν οφείλονταν ςε ςφάλμα ι αμζλεια 
του Αναδόχου, και θ 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. 

 

 

Άπθπο 7: Εςθύνη ηος Αναδόσος 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Άπθπο 8: Γενικά καθήκονηα, εςθύνερ, ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

8.1  Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, 
όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ με 
επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που 
απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του 
εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ 
ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ 
ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 

8.1.3 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ 
όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ς' αυτόν. 

 

8.1.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ γιαπεριπτϊςεισ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 
οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

 

8.2  Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 
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8.2.1 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα 
προκειμζνου να απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, 
όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα 
ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 

 

8.2.2 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των 
δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των 
περιπτϊςεων νόμιμθσ ειςφοράσ ςε ςυγγενικι εταιρεία ι νόμιμθσ υπεργολαβίασ. 

 

8.2.3 Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 
Ανάδοχοσ (και οι προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ-. 

 

8.3. Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.3.1 Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από 
τονΑνάδοχο (και τουσ προςτεκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν 
ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων 
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο 
που προβλζπεται ςτο Νόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο 
λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

8.3.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, 
υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ τουσ και με οδθγίεσ για τθν 
ανάκτθςθ / διαχείριςθ τουσ . 

 

8.4 Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από 
επεξεργαςία ςε Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτεκζντεσ του) ι 
από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ με τθν βοικεια /κακοδιγθςθ του Αναδόχου, κα 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία 
του ςυντάκτθ και ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των 
παραδοχϊν υπολογιςμοφ και του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων. 

 

8.5  Κυριότθτα και Ωριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

8.5.1Tα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του, 
υποχρεοφται να ζχουν εγκρικεί από τον Εργοδότθ. 

 

8.5.2  Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο 
εργοδότθσ το δικαίωμα να τα ελζγχει, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ 
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περιοριςμοφσ για κζματα που ςχετίηονται με το Τεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ. 

 

8.6 Ψορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου  

8.6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ 
του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και 
υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, ΦΡΑ κλπ. 

β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  

γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν  

δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν 
των εργαηομζνων του. 

 

8.6.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 
επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 
Υπθρεςίεσ. 

 

8.7 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία 
(ςε ΛΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

8.8 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
του εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ 
ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ. 

 

8.9 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο 
ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

 

8.11. Είςοδοσ ακατάλλθλων λυμάτων  

Θ Δ.Ε.Υ.Α.Α.   οφείλει να παρακολουκεί τθ ςφνδεςθ οποιαςδιποτε παραγωγικισ μονάδασ 
με το αποχετευτικό δίκτυο. Επίςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθν επεξεργαςία των υγρϊν 
αποβλιτων, τα οποία διαφζρουν από το μζςο όρο ςφςταςθσ των αςτικϊν λυμάτων, ςτο 
χϊρο που παράγονται πριν τθ ςφνδεςι τουσ με το δίκτυο. Οποιοδιποτε πρόβλθμα 
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προκφψει ςτθν εγκατάςταςθ, είτε λειτουργικό είτε ςτον εξοπλιςμό, λόγω τθσ ειςόδου 
ακατάλλθλων λυμάτων είναι υπαιτιότθτα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Α και όχι του Αναδόχου.  

 

Άπθπο 9: Τποσπεώζειρ ηος επγοδόηη 

9.1  Ραράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να 
τισ παραδϊςει. 

 

9.2  Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι για τισ παραςχεκείςεσ 
υπθρεςίεσ ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα 
ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 και το αργότερο ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ 
πλθρωμισ από τθν Επίβλεψθ. Στο βακμό που ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ 
του λογαριαςμοφ από τθν Επίβλεψθ, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει πλθρωκεί, τότε ζχει το δικαίωμα 
να απαιτιςει τόκουσ είτε και να  διακόψει τθν παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
νομοκεςία. 

 

 

Άπθπο 10: Διαθοπέρ - διαθωνίερ - ανωηέπα βία 

10.1 Συμβατικά τεφχθ 

10.1.1Tα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν 
αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 
ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και τθν 
παρ. 1.1 τθσ παροφςασ. 

 

10.1.2 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 Ανωτζρα Βία 

10.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ 
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. 
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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. 

 

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, ο εργοδότθσ μπορεί να 
κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου. 

 

 

Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδότοσ - διάλσση σύμβασης 

11.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ 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 του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

 

11.2 Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 

11.2.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ με αποηθμίωςθ του Αναδόχου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

11.2.2 Ο Ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον 
εργοδότθ προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςι του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει 
τθν αποηθμίωςθ ζναντι τθσ οποίασ ςυναινεί ςτθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθ ματαίωςθ 
τθσ διάλυςθσ. Εφόςον ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ θ ςφμβαςθ 
ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των οικονομικϊν του απαιτιςεων, με ανάλογθ παράταςθ των 
ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 

 

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 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν 
δεν εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό 



 

103 

 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα 
υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

 

 

11.4 Λφςθ 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 2 μθνϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ με απόφαςθ του Εργοδότθ. Ραράλλθλα 
ςυντάςςεται και ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ των υποδομϊν και του 
εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 5.1 τθσ 
παροφςασ Ε.Σ.Υ., μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου 
και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Μπορεί να γίνει τμθματικι παραλαβι εργαςιϊν, μετά από αίτθςθ του Αναδόχου. Μπορεί 
επίςθσ να γίνεται ςταδιακι αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, μετά από αίτθςθ του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικηηική - δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ 
αναφερόμενα ςτθν ςχετικι νομοκεςία. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν 
αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Ιζσύοςζα νομοθεζία και γλώζζα επικοινωνίαρ 

13.1 Νομοκεςία 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ν. 4412/2016  και από το 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 του Εργοδότθ ι 
άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 
οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια 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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ΑΓΡΙΝΙΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Αγρίνιο 14/02/2020 

 

 

 

 

 

ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΩΙΣΤΟΨΟΟΣ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ  

   

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 

ΔΕΥΑ ΑΓΛΝΛΟΥ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ  
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ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

 

 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

των Εγκαταστάσεων Επεξεπγασίαρ Λςμάτων Αγπινίος μετά των ςπό 

λειτοςπγία Α/Σ και  τος Διςλιστηπίος μετά τος Πποωθητικού 

Αντλιοστασίος Νεπού Αγπινίος και τηρ Χλωπίωσηρ των Δεξαμενών  

Πόσιμος Νεπού» 
 

 

 

 

IΙΙ. ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
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1. Ανάλςζη πποϋπολογιζμού ηος έπγος 

Άρκρο 1 

Κατ’ αποκοπι μθνιαίο τίμθμα για τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων 
επεξεργαςίασ λυμάτων και των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ Αγρινίου, μετά των 
αντλιοςταςίων όπωσ περιγράφονται ςτα Τεφχθ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου για τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και μζρεσ κακϊσ και θ φφλαξθ τθσ μονάδασ 
κατά τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ όπωσ επίςθσ τισ αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα, 
όπωσ ορίηεται ςτθν διακιρυξθ, τθν τεχνικι περιγραφι και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

 

 

 

Α/Α Είδος Εργασίας ΑΣ Μον. Ποσότητα 

(μήνες) 

Σιμή Μονάδας 

1 Κατ’ αποκοπή μηνιαίο 
τίμημα 

1 μήνας 12 29.333,33€ 

 

 

 

 

 



2.ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ  

 

 

Περιγραφή Ποσά σε (€) 

 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

των Εγκαταστάσεων Επεξεπγασίαρ Λςμάτων Αγπινίος 

μετά των ςπό λειτοςπγία Α/Σ και  τος Διςλιστηπίος μετά 

τος Πποωθητικού Αντλιοστασίος Νεπού Αγπινίος και τηρ 

Χλωπίωσηρ των Δεξαμενών  Πόσιμος Νεπού» 

ανά ΜΗΝΑ 
 

29.333,33 

υνολικό κόστος για 12 μήνες 352.000,00 

ΥΠΑ 24% 84480,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 436.480,00 

 

 

3.Σιμολόγιο έπγος 

3.1 Γενικοί όποι 

1. Οι τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ. 

Κεωροφνται πλιρεισ από κάκε άποψθ, ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ ςτισ περιοχζσ των 

ζργων του τίτλου ανεξάρτθτα από τθν κζςθ και τθν ζκταςθ τουσ και περιλαμβάνουν: 

2.  

α. Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ παροχισ 
υπθρεςίασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και των υπολοίπων τευχϊν όπωσ 
αυτά αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, πλθν των δαπανϊν που βαρφνουν τον εργοδότθ  

 

β. Κάκε άλλθ δαπάνθ, μθ κατονομαηόμενθ ρθτϊσ αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 
εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ. Καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ ςχετικι με το είδοσ και 
τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποιιςεωσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, δεν μπορεί 
να κεμελιωκεί. 
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3.   Μεταξφ των παραπάνω δαπανϊν αναφζρεται ότι περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αποηθμιϊςεων για εργαςίεσ κατά 
τισ νυχτερινζσ ϊρεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, αςφαλίςεωσ υπζρ ΛΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., 
δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ, αποηθμιϊςεων λόγω απολφςεωσ κλπ. του πάςθσ 
φφςεωσ ειδικευμζνου και μθ προςωπικοφ γραφείων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων κ.λ.π., 
οι οποίεσ δαπάνεσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν 
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

β. Οι δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. 

γ. Οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ των διακθρφξεων των δθμοπραςιϊν μζχρι τθν τελικι 
εγκρινόμενθ όπωσ και τθσ καταρτίςεωσ του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

δ. Θ δαπάνθ για μετάκλθςθ οιωνδιποτε ειδικϊν, όποτε απαιτθκεί για τθν επίλυςθ 
διχογνωμιϊν μεταξφ αναδόχου και φορζα διαχείριςθσ. 

ε. Θ δαπάνθ για τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν μζτρων Υγιεινισ και Λατρικισ 
περικάλψεωσ για το εργαηόμενο προςωπικό  που απαςχολείται ωσ επί το πλείςτον 
κάτω από δυςμενείσ ςυνκικεσ. 

ςτ. Θ δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι του 
προςωπικοφ ι επί περιουςίασ τρίτων. 

η. Θ δαπάνθ για τθν τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τον ανάδοχο, 
θμερολόγιου λειτουργίασ και ςφνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν που απαιτοφνται ι 
τυχόν απαιτθκοφν από τθν επίβλεψθ. 

 
 

 

ΑΓΡΙΝΙΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

 

  Ο ΤΝΣΑΞΑ                                          ΘΕΩΡΗΗ 

 

             ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΩΙΣΤΟΨΟΟΣ 

                     Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ  

   

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 

              ΔΕΥΑ ΑΓΛΝΛΟΥ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ  

ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

 

 

 

 ΠΑΡΟΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

των Εγκαταστάσεων Επεξεπγασίαρ Λςμάτων Αγπινίος μετά των ςπό 

λειτοςπγία Α/Σ και  τος Διςλιστηπίος μετά τος Πποωθητικού 

Αντλιοστασίος Νεπού Αγπινίος και τηρ Χλωπίωσηρ των Δεξαμενών  

Πόσιμος Νεπού» 
 

 

 

ΙV.ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 
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1. Οι τιμζσ του παρόντοσ εντφπου οικονομικισ προςφοράσ αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ 

εργαςίασ. Κεωροφνται πλιρεισ από κάκε άποψθ, ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ ςτισ περιοχζσ των 

ζργων του τίτλου ανεξάρτθτα από τθν κζςθ και τθν ζκταςθ τουσ και περιλαμβάνουν: 

α. Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και των υπολοίπων τευχϊν όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν 
προκιρυξθ, πλθν των δαπανϊν που βαρφνουν τον εργοδότθ και οι οποίεσ γενικά είναι: 

 θλεκτρικισ ενζργειασ, νεροφ και καυςίμων  

 παντόσ είδουσ αναλωςίμων (χθμικϊν, λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν κλπ), 

 βλάβεσ προκαλοφμενεσ από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, εςφαλμζνο 

ςχεδιαςμό κλπ 

 αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν που δεν οφείλονται ςε 

πλθμμζλεια του αναδόχου κακϊσ και οι απολογιςτικζσ δαπάνεσ εκτάκτων ςθμαντικϊν 

ςυντθριςεων ςφμφωνα προσ τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ τθσ Σ.Υ. 

 οι αναβακμίςεισ ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ  

 

β. Κάκε άλλθ δαπάνθ, μθ κατονομαηόμενθ ρθτϊσ αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ. Καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ ςχετικι με το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα 
χρθςιμοποιιςεωσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, δεν μπορεί να κεμελιωκεί. 

2. Μεταξφ των παραπάνω δαπανϊν αναφζρεται ότι περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αποηθμιϊςεων για εργαςίεσ κατά τισ νυχτερινζσ 
ϊρεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, αςφαλίςεωσ υπζρ ΛΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ 
αδείασ, αποηθμιϊςεων λόγω απολφςεωσ κλπ. του πάςθσ φφςεωσ ειδικευμζνου και μθ προςωπικοφ 
γραφείων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων κ.λ.π., οι οποίεσ δαπάνεσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των 
κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου. 

β. Οι δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. 

γ. Οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ των διακθρφξεων των δθμοπραςιϊν μζχρι τθν τελικι εγκρινόμενθ 
όπωσ και τθσ καταρτίςεωσ του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

δ. Θ δαπάνθ για μετάκλθςθ οιωνδιποτε ειδικϊν, όποτε απαιτθκεί για τθν επίλυςθ διχογνωμιϊν 
μεταξφ αναδόχου και φορζα διαχείριςθσ. 

ε. Θ δαπάνθ για τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν μζτρων Υγιεινισ και Λατρικισ περικάλψεωσ για το 
εργαηόμενο προςωπικό  που απαςχολείται ωσ επί το πλείςτον κάτω από δυςμενείσ ςυνκικεσ. 

ςτ. Θ δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι του προςωπικοφ ι 
επί περιουςίασ τρίτων. 

η. Θ δαπάνθ για τθν τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τον ανάδοχο, θμερολόγιου 
λειτουργίασ και ςφνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν που απαιτοφνται ι τυχόν απαιτθκοφν από τθν 
επίβλεψθ. 
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ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρροςφζρεται ωσ κατ’ αποκοπι μθνιαίο τίμθμα για τθν παραπάνω υπθρεςία, όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτθ Διακιρυξθ, Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, 
το παρακάτω ποςόν: 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/μήνα) 

 

Αρικμθτικϊσ: € ……………………….. 

 

Ολογράφωσ: ……………………………………………………………………….. ευρϊ 

 

 

 

Σφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ : 

 

Το ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ Uτο (%) = (Ρροεκτιμϊμενο μθνιαίο κόςτοσ - Ρροςφερόμενο 
μθνιαίο κόςτοσ)/ Ρροεκτιμϊμενο μθνιαίο κόςτοσ*100=  

……………………………………/……………….*100= ………………….% 

 

Συνολικι Ρροςφορά για 12 μινεσ: …………………………..ΕΥΩ 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   
Θμερομθνία   ……./……./2022 

 
                                                                                         Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 


