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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Η) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 
Πόλη Ηράκλειο 
Ταχυδρομικός Κωδικός 71500 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  
Κωδικός ΝUTS NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434 
Τηλέφωνο 2810-529379 
Φαξ 2810-263329 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  amanaki@deyah.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες                       ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)                       www.deyah.gr 

 
Είδος Αναθέτοντα Φορέα 
Ο Αναθέτων Φορέας είναι  η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα  Φορέα είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς 
και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό  
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr αλλά και από το amanaki@deyah.gr.         
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε 
ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στο δικτυακό τόπο: www.deyah.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η)  

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Η), εξασφαλίζεται από την υπ’ αρ. 472/2017 απόφασης του ΔΣ της (Δ.Ε.Υ.Α.Η), έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έτους 2018. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62.04.0010 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και με δέσμευση του 
υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών των ετών 2019-2020 και 2021. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά:   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία 
της αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού και αφορά στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων 
πόσιμου αφαλατωμένου νερού, στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου  προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες  
στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την περίοδο υψηλής  ζήτησης  (6 μηνών/ανά έτος). Πιο συγκεκριμένα ο  
Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης (μ/α) αντίστροφης 
ώσμωσης ιδιοκτησίας του δυναμικότητας  2.000m3  ημερησίως, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και 
βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης   της  Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παραγωγή πόσιμου νερού από μονάδα αφαλάτωσης (μ/α) αντίστροφης 
2000m3 ημερησίως, αναλαμβάνοντας επίσης την εγκατάσταση στην θέση Φοινικιά, λειτουργία και 
συντήρηση της ανωτέρω μ/α, με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού   
(360.000 κ.μ.) , οι οποίες θα παραδίδονται σε δεξαμενή για χρονικό διάστημα 6 μηνών/ανά έτος. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα παραλαμβάνει με δικά της μέσα το νερό από την δεξαμενή του Αναδόχου. 

Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου (πόσιμου) νερού που θα προμηθεύεται η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από τον 
Ανάδοχο ανά έτος ανέρχεται σε 360.000 κ.μ.  

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία υφάλμυρου νερού και παροχή 
επεξεργασμένου αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης, 
ήτοι 360.000κ.μ. ετησίως. Όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις υποδομής του περιβάλλοντος χώρου για 
την τοποθέτηση και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, θα γίνουν από τον 
Ανάδοχο. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 65122000-0 . 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 441.936,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 356.400,00  ΦΠΑ : € 85.836,00).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 18 μήνες (3έτη x 6 μήνες) 1 και αρχίζει το αργότερο 30 ημέρες μετά 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η μονάδα θα είναι καινούργια και μετά το πέρας της σύμβασης των τριών (3) ετών θα περιέλθει στην 
ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΗ έναντι ενός (1) ευρώ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ι(Μέρος Α και Β) της παρούσας διακήρυξης.  

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 2 της τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4497/2017 - ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 , ως Άρθρο 107 - Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

1 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης 
2 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Υπ’ αρ. 166/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛΗ με ΑΔΑ:7ΧΕΩΟΡΙΗ-ΣΦΣ περί έγκρισης της διενέργειας του 
διαγωνισμού και των όρων αυτού, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Υπ’ αρ. 118/2018  ΠΑΥ, ως απόφαση 144/2018 (ΑΔΑ: 68Χ4ΟΡΙΗ-ΧΝ7) ως έγριση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Υπ’ αρ. 1/1/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ περί συγκρότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας ή επιτροπών του διαγωνισμού.  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  18 Ιουνίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 . 

1.6 Δημοσιότητα 
A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και site ΔEYAH 22/05/2018.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 58240.   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις στον Ελληνικό Τύπο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – Δηλώσεις -  Έγγραφα αξιολόγησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – Έντυπο Τεκμηρίωσης της επαγγελματικής και Τεχνικής ικανότητας του διαγωνιζομένου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII -  Σχέδιο της σύμβασης  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Επιπλέον, όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και τα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.deyah.gr .  

Για την παραλαβή των τευχών δεν προβλέπεται καταβολή χρημάτων στη Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εφόσον όλα 
είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

 

Σελίδα 10 





για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά Υποδείγματα των εγγυητικών συμμετοχης και καλης εκτέλεσης δίδονται στο Παράρτημα VII 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 
ένωση υποχρεούται να πραξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της συμβασης.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με το 2% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν 
είκοσι οκτώ ευρώ (7.128,00 €) €, (σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  22/12/2018 άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του Προληπτικού ελέγχου συμβάσεων Ο.Τ.Α. από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.2.4. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

Η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 3 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του Ν. 4412/2016 
βιβλίο ΙΙ) δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

3       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του 
Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 305 του Ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
306 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να διαθέτουν την οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Άρθρο.  

Πιο συγκεκριμένα: 

α) Να διαθέτει μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη ύψους τουλάχιστον 350.000€, 
στο αντικείμενο που αφορά σε υπηρεσίες παροχής/ επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση, κατά τις 
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται σαν άθροισμα των μέσων 
ετήσιων κύκλων εργασιών των συμμετεχόντων επί το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στην Κοινοπραξία.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται4 :  

(α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών 5, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών  του συγκεκριμένου τύπου (επεξεργασίας νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης 
ώσμωσης για την παραγωγή νερού), ήτοι να έχουν εγκαταστήσει και λειτουργήσει για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη (για κάθε σύστημα), ένα (1) σύστημα αφαλάτωσης με την τεχνολογία της αντίστροφης 
ώσμωσης, με ελάχιστη ημερήσια δυναμικότητα 2000 κ.μ. ανά ημέρα έκαστο.  

Επισημαίνεται ότι για τις μονάδες που έχουν αναλάβει να λειτουργήσουν (ή λειτούργησαν) θα πρέπει να 
είχαν ή να έχουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη λειτουργίας και για τα τουλάχιστον τρία (3)  έτη και επίσης θα 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν παράγει νερό ποιότητας κατάλληλης για την ανθρώπινη 
κατανάλωση  τουλάχιστον 200.000,00 κ.μ. ανά έτος. 
 
(β) να διαθέτουν το κάτωθι απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας:  

1. Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με φυσική παρουσία στο έργο, με τουλάχιστον (1) ένα χρόνο εμπειρία σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις (Λειτουργία και συντήρηση  μονάδων αφαλάτωσης) ως Υπεύθυνο 
Συντήρησης της εγκατάστασης,  

2. Μηχανικό ΑΕΙ με τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις (λειτουργία 
μονάδων αφαλάτωσης), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης,  

3. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την τηλεπαρακολούθηση 
του έργου επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις 
Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

Τα μέλη της ομάδας έργου θα  πρέπει να διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία, εμπειρία  σε 
αντίστοιχα έργα η οποία θα πιστοποιείται με την με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και 
αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων. 

4 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
5 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν 

από την τελευταία τριετία    
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Ο κατασκευαστής της μονάδας όπως και οι προσφέροντες πάροχοι υπηρεσιών στο διαγωνισμό, επί ποινή 
αποκλεισμού, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2008, για την παροχή υπηρεσίων εγκαταστασης και συντηρησης μονάδων επεξεργασίας νερου 
καθώς επίσης και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 ή 
οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν. 4412/2016 με 
πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα6 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.7  

6 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
7 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου  316 παρ.  3  περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(δ) για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 8, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι Ανώνυμη Εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους].  

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 9 και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

8 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
9 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ν. 4412/2016 βιβλίο. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν .  

1) Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες 
επεξεργασίας νερού, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, που 
να φαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εδικών εργασιών καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο όπως περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με τα αντίστοιχα  τιμολόγια  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή 
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, οφείλει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτει την 
Ειδική τεχνική – επαγγελματική ικανότητα και να προσκομίσει : 

(α) Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία (2015-
2017) από το μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, με 
αναφορά στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο  
από πιστοποιητικά του δημόσιου φορέα ή βεβαίωση, σύμβαση και σχετικά αποδεικτικά τιμολόγια (χωρίς 
να είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζεται το ποσό αμοιβής για λόγους απορρήτου),  του ιδιώτη εργοδότη, 
με τα οποία να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας  λειτουργίας 
εγκατάστασης παραγωγής πόσιμου νερού με την τεχνική της αντίστροφης ώσμωσης για τουλάχιστον τρία 
(3) έτη.  
Από τα αναφερόμενα στα πιστοποιητικά πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της 
παρ. 2.2.6: Να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον μία (1) εγκατάσταση αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 
κυβικών μέτρων ανά ημέρα έκαστη, με απόλυτη επιτυχία για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Επισημαίνεται, 
ότι για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις που έχει αναλάβει να λειτουργήσει  (ή ήδη λειτούργησε) θα πρέπει να 
είχε ή να έχει εξολοκλήρου την ευθύνη της λειτουργίας  για τουλάχιστον τρία (3) έτη με δικό του 
προσωπικό  και να έχουν παράγει νερό ποιότητας κατάλληλης για την ανθρώπινη κατανάλωση 
τουλάχιστον 200.000 κυβικών ανά έτος ως μέσο όρο των 3 τελευταίων ετών. 

 

Σελίδα 19 





 
Η βεβαίωση, σε περίπτωση ιδιώτη εργοδότη, θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα αναφέροντας 
ρητά τη θέση του υπογράφοντα (δύναται να προσκομιστεί και αντίγραφο της βεβαίωσης επικυρωμένο 
από δικηγόρο) .  
 
 Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχτεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νια) 

         

 
(β) Πίνακα Ομάδας Έργου για την παροχή υπηρεσίας, η οποία θα  συνοδεύεται από τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις εμπειρίας και αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, από τις οποίες (βεβαιώσεις και 
βιογραφικά σημειώματα) να προκύπτει ότι καλύπτονται τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2.2.6β.  
(γ) Ετήσια Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα της τελευταίας τριετίας, 
ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση,  ώστε να προκύπτει το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα.  
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 10 

(α) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 
(β) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.  
(γ) Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OSHAS 18001:2007.  
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

10 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 309  του Βιβλίου ΙΙ (άρθρο 82) ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 βιβλίο ΙΙ (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 βιβλίο Ι). 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Να έχουν 
υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με τον διαγωνιζόμενο στο οποίο ρητά να 
αναφέρεται η παροχή της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας τους για την υπόψη προμήθεια – παροχή 
υπηρεσίας. Τα ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και τα έγγραφα της  παραγράφου β) εφόσον είναι 
ξενόγλωσσα θα φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά 

Επίσης θα πρέπει: 

α) να καλύπτει τις απαιτήσεις εμπειρίας ή της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παρούσας  Διακήρυξης και επομένως να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

β) να προσκομίσει  ως εγγύηση απόφαση του διοικητικού του οργάνου που να βεβαιώνει ότι συμμετέχει 
στο διαγωνισμό και αναλαμβάνει να καλύψει τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, 
τεχνογνωσία και εμπειρία, της σύμβασης σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος και δεν 
μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές και επίσης ότι αποδέχεται την αλληλέγγυα ευθύνη τους εις 
ολόκληρο για την εκτέλεση της υπόψη σύμβασης απέναντι στην αναθέτουσα αρχή.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα  Ι & ΙΙ της 
Διακήρυξης,  για το σύνολο της παροχής υπηρεσιας .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

Ηλεκτρονική Διαδικασία 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
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ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του Ν. 
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Α.Φ. δίνει σχετικές οδηγίες στους 
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπό) φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
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που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostile). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016  και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ) και έχει αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, σε 
μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο.   

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.5, 2.2.2, και 
το παράρτημα VIII της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Βεβαίωση της ΔΕΥΑΛ Ηρακλείου ότι εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του διαγωνιζόμενου επισκέφτηκαν 
το χώρο εγκατάστασης και ενημερώθηκαν από υπαλληλο της ΔΕΥΑΗ για αυτήν, σε συνέχεια ηλεκτρονικά 
αναρτημένου μηνύματος από τον κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προς καθορισμό της ημερομηνίας 
επισκέψεων. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται και να συνοδεύεται από υπολογισμούς. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα11 12.  

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Ολοκληρωμένη Τεχνική Λύση Εκτέλεσης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

θα περιγράφεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο Διαγωνιζόμενος με σκοπό την 
εκτέλεση του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η τεχνική λύση που θα παρουσιαστεί, πρέπει να είναι 
κατά βάση σύμφωνη με την τεχνική έκθεση πού συνοδεύει την παρούσα.  

Ο κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν 
στην εκτέλεση του αντικειμένου και να αναλύσει τον τρόπο ανταπόκρισής του σε αυτές καθώς και να τις 

11 Πρβλ άρθρο 315 Βιβλίο ΙΙ (Άρθρο 94 παρ. 4) του ν. 4412/2016.  
12 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής 
προσφοράς. 
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διευρύνει - εμπλουτίσει. Μέσα στη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου να περιέχει αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου και  των απαιτούμενων ενεργειών με τον οποίους σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο,. 

Να υλοποιεί όλες τις ενέργειες του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, έτσι ώστε να 
είναι έγκαιρη και αποτελεσματική η ολοκλήρωση του προκηρυσσόμενου έργου. 

Περιγραφή των Υποδομών, του Εξοπλισμού και του Προσωπικού για την υλοποίηση των απαιτήσεων  

Να καλύψει τις απαιτήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των προδιαγραφών του εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας, σε σχέση με εκείνα που ορίζονται στο παράρτημα του τεύχους 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Διαχείριση Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει στο σημείο αυτό τον τρόπο που θα διαχειριστεί την παρεχόμενη 
υπηρεσία. Συγκεκριμένα θα αναφέρεται ο τρόπος ενημέρωσης της Α.Α για την πορεία εκτέλεσης των 
εργασιών, ο τρόπος βελτιστοποίησης της εκτέλεσης της Δημοπρατούμενης Υπηρεσίας, ο τρόπος 
παρακολούθησης της πορείας της και ο τρόπος εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για την 
εργασία του προσωπικού. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να παρουσιάσει και να αναπτύξει τυχόν 
έκτακτα περιστατικά που κρίνει ότι μπορεί να εμφανισθούν κατά την πορεία εκτέλεσης της σύμβασής του, 
τον τρόπο αντιμετώπισής τους, αλλά και τα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός), που δύναται να 
χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπισή τους. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη 
πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»:  

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατωτέρω ενδεικτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α. Τιμές   

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό) φάκελο 
“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
                              (CPV) : 65122000-0 . 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΜΜ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 
 

1.  Παροχή υπηρεσιων επεξεργασιας νερού  για  3 έτη  

(συνεχόμενα επί 6 μήνες ανά έτος) 

(εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) 

360.000 m3 * 3 Ετη 

= 1.080.000 m3 

0,33€ /m3 356.400€ 

ΣΥΝΟΛΟ :      356.400€ 

ΦΠΑ 24%               85.536€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)             441.936€ 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον αναθέτοντα φορέα στο κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών (6 μηνών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α (άρθρο 72 παρ. 1 α) του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο  310 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (άρθρο 305 (περ. 
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73) του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης . 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 315 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει o αναθέτων φορέας.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει o αναθέτων φορέας.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου13.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να 
γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται 
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από 
την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

13 Πρβλ και το άρθρο 302 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται το άρθρο 313  του Ν. 
4412/2016 .  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

 

Σελίδα 27 





για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 315 (& άρθρο 100) του Ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τον επιτροπο του Ελεγκτικού Συνέδριου, σύμφωνα με τα 
άρθρο 36 του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία.  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 3.4.1 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ: 

 Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται, διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4478 αρθ. 
87.  

3.4.2 Α.Ε.Π.Π. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 
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ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και περιέχει τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 3.4.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 

 1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση 
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

3.4.4 ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 
ως άρθρο 363 παρ.1 ν.4412/2016. 

 Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Οι 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του 
Συστήματος “Επικοινωνία”. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

 Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής3 .  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ4 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά ( Πρβλ άρθρο 372 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/16. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή όλου του αντικειμένου της σύμβασης (Παροχής Υπηρεσίας), ήτοι μετά την ολοκλήρωση της 
3ετούς λειτουργίας.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου σε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
της παροχής και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 βιβλίο ΙΙ και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
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Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 βιβλίο ΙΙ, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

Σελίδα 32 





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου για το παρεχόμενο πόσιμο νερό θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω 
τρόπο:  

1. α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ΔΕΥΑΗ στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο δηλώνοντας το ποσό, το 
οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του πόσιμου νερού που έχει παραδώσει στη ΔΕΥΑΗ 
κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε, όπως αυτή προκύπτει  από την  μηνιαία δήλωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο «Μετρήσεις ποσοτήτων νερού» (Παράρτημα ΙΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ άρθρα 8 και 9) επί την τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού της Προσφοράς 
του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  
β) Η ΔΕΥΑΗ (Αναθέτων Φορέας) θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, τοις μετρητοίς 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή του.  
 
2.  Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από τη ΔΕΥΑΗ τιμή μονάδας για το αφαλατωμένο- πόσιμο  νερό που θα 
παρέχεται με βάση τη σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m3) αφαλατωμένου – πόσιμου νερού. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το κάθε χρηματικό ένταλμα θα είναι τα ακόλουθα: 
i. Μηνιαίο ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων των ηλεκτρονικών υδρομετρητών και τυχόν 

φωτογραφίες των υδρομετρητών. 
ii. Μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των μετρήσεων υπογεγραμμένο από νόμιμους εκπροσώπους 

του Αναδόχου και της ΔΕΥΑΗ. 
iii. Μηνιαία Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της Σύμβασης υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο της 

ΔΕΥΑΗ που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
iv. Μηνιαίο Πρωτόκολλο παραλαβής της ποσότητας νερού που παραλήφθηκε, υπογεγραμμένο από 

την αρμόδια Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)14 . 

14  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20 %.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας  20 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος15 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του 
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

-  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
(α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 
(β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 
(γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί τα 10% της αξίας της σύμβασης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

15 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών (Α.Δ.Σ. 5/1/2017) η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο (το Δ.Σ. της Επχείρησης ΔΕΥΑΛΗ) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Δεκαοκτώ συνολικά (18) μήνες – 6 μήνες ανά έτος και αρχίζει 
το αργότερο 30 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  
Στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα εκάστοτε μήνα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό έως και την 5η 
ημέρα του επόμενου μήνα) παραδίδεται υπογεγραμμένο από τους ορισμένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της ΔΕΥΑΗ το Ημερολόγιο, όπου καταγράφεται η μηνιαία εκτέλεση του αντικειμένου της 
Σύμβασης και οι ποσότητες νερού που παράχθηκαν σε μηνιαία βάση, και συντάσσονται το μηνιαίο 
Πρωτόκολλο καταγραφής των μετρήσεων, η μηνιαία Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της Σύμβασης 
και το μηνιαίο Πρωτόκολλο παραλαβής της ποσότητας νερού που παράχθηκε.  
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχει 
παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.080.000 m3 από την ΔΕΥΑΗ (η παράταση δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τους 3 μήνες). Εάν μετά το πέρας των  3 ετών και τριών μηνών ο Δήμος δεν έχει παραλάβει την  
απαιτούμενη ποσότητα τότε αποζημιώνει τον Ανάδοχο για την ποσότητα που υπολείπεται  μέχρι την 
συμπλήρωση των 1.080.000 m3. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος16 . Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

16 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016.  
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του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22117 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος και παραλαμβάνονται τα στοιχεία των 
χημικών και λοιπών αναλύσεων της παρ.3.17 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, μπορεί δε να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος.   

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων18.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 19  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.  

                                                                                   Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ 

17 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  
18 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010.  
19 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 
Οργανωτική δομή της Α.Α. 
 
Αναθέτων φορέας της Σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου 
(ΔΕΥΑΗ), η οποία έχει στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία με έμπειρους μηχανικούς. 
Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΗ που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τομείς ύδρευσης, 
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης στους δημότες του 
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, που 
εξασφαλίζει ο Ν. 1069/1980, ώστε να αντιμετωπίζονται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλα τα θέματα 
ύδρευσης και αποχέτευσης, λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και 
άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με την εκτέλεση και λειτουργία συναφών έργων. 
 
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές [στο βαθμό που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και 
συμβάλλουν στην κατανόηση αυτού από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς] 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. [δίνεται συνοπτική περιγραφή της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί 
και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος] 
 
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης [αναφέρεται η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές 
διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, τυχόν εγκριτικές αποφάσεις-
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις - ένταξη σε ενιαία προγράμματα προμηθειών και υπηρεσιών και εν γένει 
ενέργειες για την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επάρκεια προϋπολογισμού] 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για 
παραγωγή πόσιμου νερού και αφορά στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου 
νερού, στη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

Η επεξεργασία υφάλμυρου νερού θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας μονάδας αφαλάτωσης ονομαστικής 
δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα, για συνολικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών – 6 
μήνες ανά έτος για τρία χρόνια.  

Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου (πόσιμου) νερού που θα προμηθεύεται η ΔΕΥΑΗ από τον Ανάδοχο 
ανά έτος ανέρχεται σε 360.000 κ.μ., με ελάχιστη μέση μηνιαία παροχή 2000 m3 /ημέρα.   

Η Μονάδα Αφαλάτωσης θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα τους υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
και το νερό θα παραλαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στην έξοδο των εγκαταστάσεων.  

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία υφάλμυρου νερού και παροχή 
επεξεργασμένου αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης, 
ήτοι 360.000κ.μ. ετησίως. Όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις υποδομής του περιβάλλοντος χώρου για 
την τοποθέτηση και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, θα γίνουν από τον 
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Ανάδοχο. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδων 

1.1. Θέση εγκατάστασης 

O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αδειοδότησης.  

 Η μονάδα θα βρίσκεται πλήρως εγκατεστημένη εντός εμπορευματοκιβωτίων (container) ενδεικτικών 
διαστάσεων 12x2.5x2.5m.  
1.2. Υποδομές 

Τροφοδοσία νερού από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην Φοινικιά. Ο διαγωνιζόμενος 

υποχρεούται να λάβει ο ίδιος δείγματα και να προβεί σε αναλύσεις ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα 

του υφάλμυρου νερού. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υποβληθούν μαζί με την προσφορά. Για 

λόγους ευχέρειας στην σύγκριση οι υπολογισμοί θα γίνουν για θερμοκρασία 200 και ελάχιστη 

συγκέντρωση διαλελυμένων στερεών (T.D.S) 3.300 mg/L.   

Το παραγόμενο πόσιμο νερό, θα διοχετεύεται από την έξοδο της μονάδας σε δεξαμενή ποσίμου, η οποία 
θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης. 
Το απορριπτόμενο νερό από τη μονάδα (συμπύκνωμα) θα απορρίπτεται σε κατάλληλο σημείο που θα 
υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΗ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες 
που απαιτούνται για τη λειτουργία της εγκατάστασης και δύναται να κάνει κατάλληλη χρήση τυχόν των 
υπαρχουσών υποδομών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας. 
 
1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδων 

Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στάδια επεξεργασίας : 
 
Προκατεργασία 
 Αποθήκευση του ακατέργαστου νερού σε δεξαμενή  
 Τροφοδοσία νερού προς επεξεργασία (αντλία τροφοδοσίας) 
 Φίλτρανση με πολυστρωματικά φίλτρα θολότητας – αιωρούμενων σωματιδίων (αμμόφιλτρα) 
 Δοσομέτρηση αντικαθαλατωτικού  
 Δοσομέτρηση θειικού οξέος 
 Φίλτρανση μέσω φίλτρων σάκου ή φυσιγγίων εναλλακτικά.  

 
Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης 
 Κατάθλιψη προεπεξεργασμένου νερού σε υψηλή πίεση μέσω φυγοκεντρικής αντλίας  
 Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού με διέλευση από μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης (R.O.) 
 Σύστημα αυτόματης έκπλυσης μεμβρανών 
 Μονάδα χημικού καθαρισμού (Cleaning In Place - μπορεί να είναι κοινή με το σύστημα έκπλυσης)  

 
Μετακατεργασία 
 Αύξηση σκληρότητας-αλκαλικότητας και διόρθωση του pH 
 Χλωρίωση 
 Προώθηση πόσιμου νερού 
 Αποθήκευση του πόσιμου νερού σε δεξαμενή  

 
Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κλπ) και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων της μονάδας (αντλία τροφοδοσίας 
υφάλμυρου νερού, σωλήνες κατάθλιψης, φίλτρα, αντλία υψηλής πίεσης, μεμβράνες αντίστροφης 
ώσμωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης, δοσομετρικές αντλίες, χημικά υλικά κλπ.) θα είναι 
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αποκλειστικά επιλογές του Αναδόχου, ανάλογα με τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του κάθε 
προσφερόμενου συστήματος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα 
έχουν οπωσδήποτε υψηλή αντοχή στη διάβρωση υφάλμυρου νερού και τα χημικά υλικά κ.λ.π. (όπως 
ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά). Η μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 1,7 KWh/m3 (συμπεριλαμβανομένου της αντλίας τροφοδοσίας).  
 

1.4. Διατάξεις – συστήματα 

1.5. Τροφοδοσία νερού 

Το προς κατεργασία νερό που θα τροφοδοτεί τη μονάδα θα παραδίδιται σε δεξαμενή του 
αναδόχου. 

I. Φίλτρανση με φίλτρα θολότητας (αμμόφιλτρα) 
Το νερό κατόπιν, θα οδεύει προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου θα κατακρατούνται η 
θολότητα, διάφορα αιωρούμενα σωματίδια, σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και 
θα περιορίζεται η ρυπαρότητα του υφάλμυρου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για τις μεμβράνες 
ορίων. 
Για τη φίλτρανση, χρησιμοποιούνται διαφορετικής σύστασης, διαφορετικής κοκκομετρίας και 
διαφορετικού ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό 
φίλτρανσης, χρησιμοποιείται διαφορετικής κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άμμος και 
ανθρακίτης. Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις 
απαιτούμενες ποσότητες που περιέχονται σ’ αυτά. 
Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι μεγάλης 
αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο καθαριζόμενο νερό και θα 
συνοδεύονται της προσφοράς από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες 
δηλώσεις του κατασκευαστή για συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας 
για χρήση σε πόσιμο νερό και από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12902:2004.  
Ο αριθμός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και ελάχιστο ύψος κλίνης 1 m. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται με την βοήθεια βαλβίδων που θα αντιστρέφουν τη 
ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις (σε καμία περίπτωση ο καθαρισμός 
αυτός δεν θα είναι επιβλαβής και δεν θα μειώνει τη ζωή του φίλτρου). Κατόπιν τα φίλτρα θα ξεπλένονται 
και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν απομακρύνθηκε 
προετοιμάζοντάς τα πάλι για κανονική λειτουργία. Οι έξοδοι των αποχετεύσεων κάθε φίλτρου 
(αντίστροφης πλύσης και κανονικής πλύσης) θα είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστές ροής για την τήρηση 
των σωστών παροχών.  
Το κάθε φίλτρο άμμου θα φέρει πέντε (5) βάνες κατάλληλης διαμέτρου. Οι βαλβίδες θα είναι 
κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό υλικό (π.χ.PVC) ώστε να μην τίθεται θέμα διάβρωσης.   
Τα φίλτρα θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, με 
μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και θα έχουν ονομαστική πίεση δοκιμής μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 
50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ’ ελάχιστο 8 bar. 
Ανάμεσα στην άνω ανθρωποθυρίδα του φίλτρου και στην οροφή του εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να 
υπάρχει επαρκής χώρος για την πλήρωση (τουλάχιστον 35 εκ.) ή να προβλεφθεί ανθρωποθυρίδα στην 
οροφή του container. Στην περίπτωση της χρήσης ανθρωποθυρίδας στην οροφή του container ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να έχει επαρκής στεγανότητα και η πρόσβαση σε αυτή να 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες ασφαλείας.   
Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή άλλο συνθετικό 
υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 
Τα φίλτρα θα φέρουν κατάλληλο σχεδιασμό για άδειασμα ή πλήρωση αυτών χωρίς να απαιτείται να 
αποσυνδεθούν υδραυλικά (επί ποινή αποκλεισμού). 
Ο αριθμός τους και η επιφάνεια φίλτρανσης θα είναι τέτοια ώστε να τηρείται ταχύτητα φίλτρανσης 15 
m/h μέγιστο.  
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II. Σύστημα έγχυσης αντικαθαλατωτικού  
 

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει τροφοδότηση αντικαθαλατωτικού χημικού, για την αποφυγή 
καθαλατώσεων και μείωσης της απόδοσης των μεμβρανών. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από: 

 Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας 
εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα 
έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι 
τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες 
των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από 
πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά. Λόγω της κρισιμότητας σωστής έγχυσης του 
αντικαθαλατωτικού η δοσομετρική αντλία θα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης για αυτόματη 
προσαρμογή, παρακολούθηση πίεσης και μέτρηση της παροχής. Θα ανιχνεύει αλλαγές διαφόρων 
λειτουργικών παραμέτρων μέσω αισθητήρα πίεσης στην κεφαλή δοσομέτρησης και θα 
ανταποκρίνεται ανάλογα ώστε να διατηρεί σταθερή την παροχή που ορίζεται. Η αντλία θα 
ανταποκρίνεται άμεσα και εάν η παροχή που θα ορίζεται δεν μπορεί να επιτευχθεί τότε θα 
παρουσιάζεται μία προειδοποίηση. 

 Η λειτουργία αυτόματης προσαρμογής θα εντοπίζει διακυμάνσεις πίεσης και θα ανταποκρίνεται 
ρυθμίζοντας τη συχνότητα διαδρομής ώστε η πραγματική παροχή να διατηρείται σε σταθερό 
επίπεδο. 

 Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, το 
οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην ουσία αυτή συνθετικό υλικό και θα φέρει 
δείκτη στάθμης. 

 
III. Σύστημα ρύθμισης pH  

Με δεδομένη την υψηλή περιεκτικότητα σε θειικό ασβέστιο προβλέπεται η ελάττωση του pH του 
ακατέργαστου νερού με τη δοσομέτρηση θειικού οξέος που θα περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 
 

• Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας 
εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα 
έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι 
τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες 
των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από 
πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.  

• Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, το 
οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην ουσία αυτή συνθετικό υλικό και θα φέρει 
δείκτη στάθμης. 

• Για τον έλεγχο της ελάττωσης pH θα πρόβλεπεται και η συνεχής μέτρηση του.  
 

IV. Φίλτρανση μέσω φίλτρων σάκου ή φυσιγγίων 
 
Το φίλτρο ή τα φίλτρα έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου 
του 1 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια φίλτρανσης. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αντικαθιστώμενα φίλτρα σάκου ή εναλλακτικά φίλτρα φυσσιγίων κατάλληλα 
διαστασιολογημένων. Η παροχή του κάθε φίλτρου, δεν θα είναι μεγαλύτερη από την συνιστώμενη από 
τον κατασκευαστή, και θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 10 bar. Το δοχείο θα είναι κατασκευασμένο 
από κατάλληλο πλαστικό υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα duplex κατάλληλο για χρήση σε θαλασσινό 
νερό. Κατά την προσφορά ο κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη τεχνικά στοιχεία των φίλτρων 
(υλικό κατασκευής, διαστάσεις, παροχή ανά ώρα, παράμετροι λειτουργίας κ.λπ.). 
 

V. Αντλία υψηλής πίεσης 
Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης 
ώσμωσης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλου τύπου φυγοκεντρική κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
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AISI 316/316L ή ανώτερο για να αντέχει την αυξημένη διαβρωτικότητα του υφάλμυρου νερού προς 
επεξεργασία.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης 
αντλίας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την 
οδηγεί.  

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλιών: 
o Τύπος αντλίας 
o Παροχή υφάλμυρου νερού (κυβικά μέτρα ανά ώρα) 
o Μανομετρικό 
o Απορροφούμενη ισχύς σε kW 
o Βαθμός απόδοσης αντλίας 
o Στροφές λειτουργίας 
o Υλικά κατασκευής 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της θα υποβάλλονται 
ακολουθούμενες από τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων.  
 

VI. Ηλεκτροκινητήρας οδήγησης αντλίας υψηλής πίεσης 
 
Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας υψηλής πίεσης και θα είναι 
κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και κλάσης μόνωσης, και ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3.  
Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα: 

o Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι 380-400 V (τριφασικό) στα 50 Hz 
o Τύπος κινητήρα 
o Ρεύμα λειτουργίας 
o Ονομαστική ισχύς 
o Στροφές ανά λεπτό 
o Βαθμός απόδοσης 
o Κλάση μόνωσης 
o Εκκίνηση (τύπος) 
o Διάταξη προστασίας. 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα 
υποβάλλονται ακολουθούμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. 
 
VII. Διάταξη ομαλής εκκίνησης – στάσης της αντλίας υψηλής πίεσης 

 
Για την αποφυγή των ισχυρών καταπονήσεων της μονάδας κατά τη φάση εκκίνησης και στάσης της 
αντλίας υψηλής πίεσης (υδραυλικό πλήγμα), θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη προστασίας. 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα τοποθετηθεί ρυθμιστής στροφών. Κάθε προμηθευτής θα 
πρέπει να παρουσιάσει τεχνικά στοιχεία, prospectus και δεδομένα της διάταξης που θα ενσωματώσει στη 
μονάδα (τύπος, κατασκευαστικός οίκος, πλεονεκτήματα κ.α.).  
 
VIII. Συστοιχία ωσμωτικών μεμβρανών - μεμβρανοθήκες 
 
Θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος αριθμός από δοχεία πίεσης μεμβρανών (μεμβρανοθήκες), από σύνθετα 
πολυμερή υλικά, με κατάλληλη πίεση σχεδιασμού. Το υφάλμυρο νερό μετά το συγκρότημα υψηλής 
πίεσης, θα εισέρχεται στις ωσμωτικές μεμβράνες, στις οποίες θα κατακρατείται τουλάχιστον το 99,3% των 
αλάτων. Αναλυτικότερα το υφάλμυρο νερό θα πρέπει να οδηγείται με υψηλή πίεση στις οσμωτικές 
μεμβράνες όπου διαχωρίζεται: 
 στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία μετακατεργασίας και 

αποθήκευσης και 
 στην άλμη (συμπύκνωμα), που θα αποβάλλεται αφού διέλθει από το σύστημα ανάκτησης 

ενέργειας και θα οδηγείται προς την απόρριψη. 
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Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη παραγωγή, εξαρτάται από 
τον τύπο τους και τον συνολικό σχεδιασμό της μονάδας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για τα παραπάνω θα 
παρέχει λεπτομερή ανάλυση, Τεχνικά φυλλάδια - prospectus και πίνακα απόδοσης συστήματος σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της προκήρυξης ώστε να τεκμηριώνεται η λειτουργία του συστήματος με το 
προβλεπόμενο ποσοστό ανάκτησης παραγόμενου νερού (προς υφάλμυρο) που θα είναι κατ’ ελάχιστο 70% 
(επί ποινή αποκλεισμού).    
Η φόρτιση των μεμβρανών, οριζόμενη ως παροχή παραγόμενου νερού ανά μεμβράνη (lmh) θα πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από 30 (επί ποινή αποκλεισμού).  
 
Η διάταξη των μεμβρανών εντός του container θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη 
πρόσβαση σε αυτές. Θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 
αντικατάσταση της οποιασδήποτε μεμβράνης θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η 
αποσύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης. Οι χρησιμοποιούμενες μεμβρανοθήκες θα έχουν κατ’ ελαχιστο 
μέγιστη πίεση αντοχής 450 psi (επί ποινή αποκλεισμού). Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά 
εξαρτήματα υψηλής πίεσης του υφάλμυρου νερού (εισαγωγή των μεμβρανών) και της άλμης (εξαγωγή), 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα duplex ή ανώτερο, εξαιρετικά υψηλής 
αντοχής σε διαβρώσεις και καταπονήσεις, ενώ το αφαλατωμένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται με 
σωληνώσεις από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό. 

IX. Έκπλυση μεμβρανών 
Το σύστημα των μεμβρανών θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αυτόματης έκπλυσης, για να ξεπλένονται οι 
μεμβράνες και η αντλία υψηλής πίεσης, από το υφάλμυρο νερό κάθε φορά που η μονάδα σταματά να 
λειτουργεί ώστε να αποφεύγονται οι διαβρώσεις λόγω στασιμότητας των αλάτων. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από δεξαμενή αφαλατωμένου, μη χλωριωμένου νερού 
κατάλληλης χωρητικότητας, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση. Σχετικοί υπολογισμοί και τεχνικά 
στοιχεία θα συνοδεύουν την επιλογή του προμηθευτή (επί ποινή αποκλεισμού). 
Η μονάδα θα πρέπει να σταματά προγραμματισμένα τη λειτουργία της και θα πραγματοποιεί αυτόματα 
τον καθαρισμό, διοχετεύοντας καθαρό αφαλατωμένο νερό μέσω κατάλληλης αντλίας στις μεμβράνες. Η 
αντλία στα διαβρεχόμενα μέρη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/316L.  
 

X. Μονάδα χημικών καθαρισμών  
Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθαρισμός με χημικά μέσα για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και 
επικαθήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και καταστροφή των μεμβρανών. 
Το σύστημα χημικού καθαρισμού (μπορεί να είναι κοινό με την μονάδα έκπλυσης) θα αποτελείται από: 

 δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, η 
χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό των μεμβρανών, 

 Μία (1) φυγοκεντρική αντλία τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα 316/316L ή ανώτερο στα 
διαβρεχόμενα μέρη.  

 Βαλβίδα ρύθμισης παροχής διαλύματος.   
Σχετικοί υπολογισμοί και τεχνικά στοιχεία θα συνοδεύουν την επιλογή του προμηθευτή (επί ποινή 
αποκλεισμού). Το είδος και οι ποσότητες των χημικών ουσιών που απαιτούνται, καθώς και η συχνότητα 
των χημικών καθαρισμών, θα προσδιορίζονται λεπτομερώς στην προσφορά κάθε προμηθευτή.  
 

XI. Σύστημα οξίνισης pH  
Για την καλύτερη διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου / δολομίτη προβλέπεται ελάττωση του pH του 
παραγόμενου νερού με τη δοσομέτρηση θειικού οξέος που θα περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 
 

• Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας 
εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα 
έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι 
τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες 
των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από 
πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.  

 

Σελίδα 42 





• Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, το 
οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην ουσία αυτή συνθετικό υλικό και θα φέρει 
δείκτη στάθμης. 

• Το δοχείο μπορεί να είναι κοινό με αυτό της προκατεργασίας.  
• Η χρήση του συστήματος και η δοσομέτρηση του θεικού οξέος εξαρτάται πλήρως από το 

σχεδιασμό του προμηθευτή.  
 

XII. Σύστημα αύξησης της σκληρότητας  
 
Στο παραγόμενο νερό, πρέπει να γίνει αύξηση της σκληρότητας στα αποδεκτά από τις σχετικές διατάξεις 
όρια. 
Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από φίλτρο/α αποτελούμενο από δοχείο κατασκευασμένο από 
υλικό με υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, πίεση και διάβρωση (όπως τα αμμόφιλτρα) και το οποίο θα 
περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) ή/και δολομίτη, τα οποία θα διαλύονται προοδευτικά κατά την 
διέλευση του παραγόμενου νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.   
Τα φίλτρα θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, με 
μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και θα έχουν ονομαστική πίεση δοκιμής κατ’ ελάχιστο 2,5 bar. Επίσης θα 
είναι κατασκευασμένα με μεγάλη ανθρωποθυρίδα και πλαϊνά στόμια ώστε να επιτρέπουν την εύκολη 
πλήρωση τους.  
XIII. Σύστημα διόρθωσης pH με καυστικό νάτριο 
 
Για την καλύτερη ρύθμιση του pH του τελικού νερού προβλέπεται αύξηση του (pH) στο παραγόμενο νερό 
με τη δοσομέτρηση διαλύματος καυστικού νατρίου 50% που θα περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: 

• Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας 
εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα 
έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι 
τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες 
των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από 
πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.  

• Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, το 
οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην ουσία αυτή συνθετικό υλικό και θα φέρει 
δείκτη στάθμης. 
Το δοχείο μπορεί να είναι κοινό με αυτό της προκατεργασίας. 
 

XIV. Σύστημα μεταχλωρίωσης  
 
Για την χλωρίωση του παραγόμενου πόσιμου νερού θα χρησιμοποιηθούν : 

• Μία αντλία διαφραγματικού τύπου (η μία εφεδρική) ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της 
συχνότητας εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 
1:3000 και θα έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα 
είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές 
ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα 
από πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.  

 Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην ουσία αυτή 
συνθετικό υλικό και θα φέρει δείκτη στάθμης. 

 
XV. Αντλίες προώθησης πόσιμου νερού 

Για την προώθηση του πόσιμου νερού θα χρησιμοποιηθούν δύο αντλίες (μια σε λειτουργία + μία σε 
«θερμή» αναμονή) με οδήγηση έκαστη διαμέσου inverter. Η κάθε μία από τις δύο αντλίες θα έχει 
δυναμικότητα 46 m3/h με δυναμικότητα ρύθμισης της πίεσης 6,4 – 4 bar. Η ρύθμιση της πίεσης & των 
στροφών των αντλιών θα γίνεται αυτόματα ώστε να καλύπτει την υδροδότηση μέσω των υφιστάμενων 
αγωγών.  
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Η κάθε μια από τις δυο αντλίες θα έχει πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304 με 
δυναμικότητα 46 m3/h. 
 
XVI. Σωληνώσεις 
Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης και τα υδραυλικά τους εξαρτήματα (συστολές, καμπύλες, ταυ, κ.ά.), 
από τις αντλίες υψηλής πίεσης προς τις μεμβράνες και την εξαγωγή της άλμης προς το σύστημα 
ανάκτησης ενέργειας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα duplex ή ανώτερο. 
Οι υπόλοιπες σωληνώσεις χαμηλής πίεσης και τα εξαρτήματά τους (γραμμή παροχής υφάλμυρου νερού, 
έξοδος πόσιμου νερού κλπ), θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλης πίεσης λειτουργίας, 
μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού υψηλής αντοχής στη διάβρωση. 
 
XVII. Βάσεις στήριξης 
Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτημάτων της μονάδας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με δοκούς 
από ανοξείδωτο χάλυβα ικανής διατομής. Από το ίδιο υλικό θα  είναι και κάθε κοχλίας και περικόχλιο με 
το οποίο θα αναρτώνται εξαρτήματα και συσκευές επ’ αυτών. Στα σημεία έδρασης, θα πρέπει να 
παρεμβάλλονται επίσης από ανθεκτικά ελαστικά παρεμβύσματα, για την αποφυγή κραδασμών και 
θορύβων, όπου απαιτούνται. 
 

XVIII. Όργανα ελέγχου 
Στην προσφερόμενη μονάδα αφαλάτωσης θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, που θα 
επιτηρούν πλήρως τις διαδικασίες προεπεξεργασίας (πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας φίλτρων, 
καθαρισμός αυτών, λειτουργία όλων των δοσομετρητών κ.ά.), μετεπεξεργασίας παραγόμενου νερού 
(έλεγχος ποιότητας και σύστασης, πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας των διαφόρων διατάξεων, 
δοσομετρητές κ.ά.) και διαδικασίας αντίστροφης ώσμωσης (πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας 
συγκροτήματος υψηλής πίεσης και οσμωτικών μεμβρανών, έκπλυση μεμβρανών, χημικών καθαρισμών 
κ.ά.). 
Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να ελέγχονται οι εξής παράμετροι: 
 αγωγιμότητα εισερχόμενου νερού 
 pH ακατέργαστου νερού 
 αγωγιμότητα παραγόμενου νερού 
 Redox εισερχόμενου νερού 
 pH πόσιμου νερού 
 παροχή παραγόμενου νερού 
 παροχή απορριπτόμενης άλμης 
 θερμοκρασία υφάλμυρου νερού 
 Μεταδότες χαμηλής/υψηλής πίεσης 
 Μανόμετρα χαμηλής/υψηλής πίεσης 

Όλα τα ηλεκτρονικά όργανα θα έχουν τοπική ένδειξη και θα είναι συνδεδεμένα στο PLC όπου θα 
απεικονίζεται και εκεί η τιμή τους.  
Τα βρεχόμενα τμήματα των μεταδοτών πίεσης και των μανομέτρων θα είναι από υλικό υψηλής αντοχής 
στη διάβρωση του υφάλμυρου νερού (ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 ή ανώτερο).  
Τα όργανα ελέγχου θα πρέπει να διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας αν υπάρξει κάποιο 
πρόβλημα ή υπέρβαση των καθορισμένων ορίων. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, 
θα πρέπει να αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά στο διάγραμμα ροής που θα υποβληθεί με την 
προσφορά. 
 
XIX. Διατάξεις ασφαλείας της μονάδας 
Για την απόλυτη προστασία των μονάδων από εκτός παραμέτρων λειτουργία της, θα πρέπει να υπάρχουν 
διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα ελέγχου για να διακόψουν τη λειτουργία 
της, αν αυτό χρειαστεί. 
Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι: 

• θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 
• σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από «εν ξηρώ» λειτουργία, 
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• οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της 
μονάδας και κυρίως την προστασία του προσωπικού. 

 
XX. Πίνακας 

Ο πίνακας της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρει πιστοποιητικό πιστότητας (CE), κατάλληλης στεγανότητας, προστασίας και 
διαστάσεων, μέσα στον οποίο θα ευρίσκονται τα ηλεκτρολογικά όργανα τροφοδότησης κανονικής 
λειτουργίας και εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων, τα όργανα προστασίας, τα όργανα ενδείξεων και 
αυτοματισμού.  
Θα πρέπει να περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC) που θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο 
λειτουργίας, δηλαδή τροφοδοσία - προκατεργασία υφάλμυρου νερού (λειτουργία αντλιών, δοσομετρητών 
κ.λπ.), αντίστροφη ώσμωση (λειτουργία συγκροτήματος υψηλής πίεσης, ποιότητα παραγόμενου νερού, 
διάταξη αντίστροφης ώσμωσης R.O., προγραμματισμός έκπλυσης και χημικών καθαρισμών κ.λ.π.) 
μετακατεργασία παραγόμενου νερού (λειτουργία δοσομετρητών, ποιότητα παραγόμενου νερού κ.λ.π.), 
και αποθήκευση παραγόμενου νερού.  
Θα περιλαμβάνει και οθόνη χειρισμών και ενδείξεων, όπου θα αναγράφονται γραπτά μηνύματα πχ. 
συναγερμού και οδηγίες προς τον χειριστή, κλπ. Ο πίνακας θα φέρει κάθε απαραίτητη για την ασφαλή 
λειτουργία διάταξη, όπως γενικό διακόπτη φορτίου και ασφάλειες ανά φάση, διακόπτη επείγουσας 
παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, ψηφιακά όργανα, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ρελέ κ.λ.π.  
Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος θα γίνεται μέσω οθόνης αφής. Η οθόνη αφής θα έχει σύγχρονη 
βιομηχανική σχεδίαση με στιβαρό πλαίσιο και θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εξαιρετικά βαρύ 
βιομηχανικό περιβάλλον.  
Η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και καλής καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας είναι 
απαραίτητη για τη σωστή παρακολούθηση ενός τέτοιου συστήματος αντίστροφης ώσμωσης και θα πρέπει 
να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από την Αναθέτουσα Αρχή το κρίνει 
σκόπιμο να υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης της για τη λειτουργία της μονάδας.  Η οθόνη αφής θα 
είναι κατ’ ελάχιστο 7’’ θα έχει σύγχρονη βιομηχανική σχεδίαση με στιβαρό πλαίσιο και θα είναι κατάλληλη 
για χρήση σε εξαιρετικά βαρύ βιομηχανικό περιβάλλο.  
Αυτό σημαίνει ότι απομακρυσμένα, με την χρήση του internet, ο χειριστής θα μπορεί:  

• Να κάνει χειρισμό της μονάδας 
• Να ελέγχει την κατάσταση της μονάδας μέσω του πίνακα κατάστασης του ηλεκτρομηχανικού 

εξοπλισμού, των γραφικών παραστάσεων και του πίνακα σφαλμάτων 
• Να κάνει ανάκτηση του αρχείου στο οποίο αποθηκεύονται οι καταγραμμένες μετρήσεις της 

μονάδας. 
Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384. 
 
XXI. Ασφαλής λειτουργία μονάδας 

 
Όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, θα αρχίζει αυτόματα η τροφοδοσία υφάλμυρου νερού. Αν όλες οι 
παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται 
εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα συνεχίζεται κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να 
διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των μηχανημάτων. 
 
1.5. Μεταλλικά Κιβώτια 

Οι μονάδες της αντίστροφης ώσμωσης θα βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένες μέσα σε μεταλλικά 

κιβώτια κατ’ ελάχιστον 2 των 40’ έκαστο. Τα μεταλλικά κιβώτια (container) θα είναι σε άριστη κατάσταση 

κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από χάλυβα, θα έχουν δύο (2) θύρες το καθένα και θα διαθέτουν διάταξη 

εξαερισμού καθώς και κλιματιστική μονάδα θέρμανσης-ψύξης κατάλληλης απόδοσης, μεγαλύτερης από 

12.000 BTU. Οι εσωτερικές επιφάνειες  θα είναι βαμμένες με εποξειδική βαφή, μεγάλης ανθεκτικότητας 

σε διάβρωση από υφάλμυρα νερά (μεταλλοβολή, δυο στρώσεις αστάρι και δυο στρώσεις χρώμα). Θα 
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φέρουν ισχυρή επένδυση θερμομόνωσης για την εξασφάλιση ικανών θερμοκρασιακών συνθηκών εντός 

του χώρου τοποθέτησης των μηχανημάτων και κατάλληλη τοποθέτηση όλων των συστημάτων, ώστε να 

είναι ευχερής η πρόσβαση σε όλα τα συστήματα για επισκευές και συντήρηση. Η διάταξη των 

σωληνώσεων και των οργάνων εντός των container (ή των προκατασκευασμένων οικίσκων) θα είναι 

κατάλληλη ώστε να είναι εύκολη και ταχεία η πρόσβαση σε κάθε σημείο του κοντέινερ με την ελάχιστη 

δυνατή αποσυναρμολόγηση τμημάτων και εξαρτημάτων. 

Σε  κάθε περίπτωση ο θόρυβος στους χώρους εργασίας να περιορίζεται στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής 
θορύβου μικρότερου των 50db (Α) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης με τη χρήση 
ηχομονωτικών υλικών και μέσων προστασίας των εργαζομένων  
 
Τέλος, τα κιβώτια θα προσαρμοστούν κατάλληλα στο χώρο, μη προκαλώντας αλλοιώσεις στον υπάρχοντα 
οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. 
 

1.6. Δεξαμενές  

Για την αποθήκευση του ακατέργαστου νερού και για την αποθήκευση του πόσιμου νερού Θα 

προσφερθούν και εγκατασταθούν δεξαμενές πλαστικές ή προκατασκευασμένες μεταλλικές με 

εσωτερική επένδυση από μεμβράνη κατάλληλη για πόσιμο νερό. Η δεξαμενή/ες για την αποθήκευση 

του ακατέργαστου νερού θα έχουν χωρητικότητα κατ’ ελάχιστο 80 M3 και για την αποθήκευση του 

πόσιμου νερού κατ’ ελάχιστο 40 M3.   

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης  

1. Όσον αφορά στην  παροχή υπηρεσιών, το  προσωπικό που θα απαιτηθεί, κατ’ ελάχιστον, και τα 
προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, (παρ 2.2.6) είναι:  

• Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με φυσική παρουσία στο έργο,  με τουλάχιστον (1) ένα χρόνο εμπειρία σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις (Λειτουργία και συντήρηση  μονάδων αφαλάτωσης) ως Υπεύθυνο 
Συντήρησης της εγκατάστασης,  

• Μηχανικό ΑΕΙ με τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις (λειτουργία 
μονάδων αφαλάτωσης), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης,  

• Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την 
τηλεπαρακολούθηση του έργου επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε 
αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου.  

Ειδικότερα για το επιστημονικό δυναμικό που θα απασχολήσει, θα κατατεθούν πλήρη βιογραφικά 
σημειώματα, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά εμπειρίας, από τον αρμόδιο φορέα που θα αποδεικνύουν την 
εμπειρία του σε παρόμοιες υπηρεσίες.  Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό για την παροχή Υπηρεσιών τηλεπαρακολούθησης του έργου επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων 
επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού 
εργαστηρίου.  

Ο Υπεύθυνος Συντήρησης της εγκατάστασης θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο έργο για τουλάχιστον 
2 φορές την εβδομάδα, ενώ σε όλο το 24ωρο και καθόλες τις επίσημες αργίες θα υπάρχει σε ετοιμότητα 
επεμβάσεως απαραίτητου προσωπικού εντός μίας ώρας, από τη στιγμή της λήψης κρίσιμου συναγερμού 
μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης. Κατ’ αρχήν θα προσέρχεται και θα 
επιλαμβάνεται του όποιου προβλήματος το προσωπικό με φυσική παρουσία. Στη συνέχεια, και εφόσον 
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δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, θα καλεί τον 
κατάλληλο τεχνικό το οποίο θα αντιμετωπίζει την βλάβη εγκαίρως ώστε να διασφαλίζεται η μέση μηνιαία 
διαθεσιμότητα του Συστήματος Επεξεργασίας Νερού. 

2. Η Διεύθυνση εκ μέρους του Αναδόχου θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης.  

Επίσης θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας και Συντονιστής Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο (μπορεί να 
οριστεί και ο υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα κατά το 
νόμο προσόντα). 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης - Παρατάσεις    
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει το αργότερο τριάντα (30) ημέρες 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης.  
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  
Στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα εκάστοτε μήνα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό έως και την 5η 
ημέρα του επόμενου μήνα) παραδίδεται υπογεγραμμένο από τους ορισμένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής το Ημερολόγιο, όπου καταγράφεται η μηνιαία εκτέλεση του 
αντικειμένου της Σύμβασης και οι ποσότητες νερού που παράχθηκαν σε μηνιαία βάση, και συντάσσονται 
το μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των μετρήσεων, η μηνιαία Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της 
Σύμβασης και το μηνιαίο Πρωτόκολλο παραλαβής της ποσότητας νερού που παράχθηκε.  
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί 
η συνολική ποσότητα των 1.080.000 m3 από την Αναθέτουσα Αρχή (η παράταση δεν μπορεί να ξεπεράσει 
τους 3 μήνες).  
Εάν μετά το πέρας των  3 ετών και τριών μηνών ο Δήμος δεν έχει παραλάβει την  απαιτούμενη ποσότητα 
τότε αποζημιώνει τον Ανάδοχο για την ποσότητα που υπολείπεται  μέχρι την συμπλήρωση των 
1.080.000m3. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών   
Η Μονάδα Αφαλάτωσης θα τοποθετηθεί σε γήπεδο που ανήκει στη ΔΕΥΑΗ στη περιοχή της Φοινικιάς 
(Βιολογικός) και το νερό θα παραλαμβάνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα στην έξοδο των εγκαταστάσεων. 
 
Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από «Επιτροπή Παραλαβής» που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης και κατ’ επέκταση της μελέτης θα ορίζεται τεχνικός 
υπάλληλος ως Επιβλέπων – Επόπτης της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. 

Η «Επιτροπή παραλαβής» και ο Επιβλέπων της παροχής υπηρεσίας θα αποτελούν την «Ομάδα 
Επίβλεψης» με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της «βεβαίωσης παραλαβή ποσότητας νερού» και την 
«βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης» αντιστοίχως. 

Η ΔΕΥΑΗ θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα ορισθούν με τις ως άνω 
αρμοδιότητες. 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί, στην έξοδο της μονάδας 
επεξεργασίας και σε τέτοια πίεση που να συμφωνεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Από το σημείο 
αυτό και έπειτα, η παραλαβή και διανομή του νερού είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

Στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα εκάστοτε μήνα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό έως και την 5η 
ημέρα του επόμενου μήνα) παραδίδεται υπογεγραμμένο από τους ορισμένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής το Ημερολόγιο, όπου καταγράφεται η μηνιαία εκτέλεση του 
αντικειμένου της Σύμβασης και οι ποσότητες νερού που παράχθηκαν σε μηνιαία βάση, και συντάσσονται 
το μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των μετρήσεων, η μηνιαία Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της 
Σύμβασης και το μηνιαίο Πρωτόκολλο παραλαβής της ποσότητας νερού που παράχθηκε.  
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Κάθε Πρωτόκολλο Παραλαβής θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  
α) Μηνιαίο ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων των υδρομετρητών. 
β) Μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των μετρήσεων υπογεγραμμένο από νόμιμους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 
γ) Μηνιαία Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της Σύμβασης υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο της 
Αναθέτουσας Αρχής που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών της Αναθέτουσας Αρχής 
ή λόγω του ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης της Αναθέτουσας Αρχής είναι γεμάτες ή έχει προκύψει ζημιά 
στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της 
εγκατάστασης ή να μειώσει την παραγωγή όπως απαιτείται. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  

 

 

             Ηράκλειο Μάιος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαματθαιάκης              Χ.Παπαματθαιάκης    

Διπλωμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. Μba  
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Χρηματοδότηση : Ίδια έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62.04.0010 με τίτλο «Υπηρεσίες 
Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού» 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020, του Φορέα.  
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  τριακόσες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια 
(356.400,00) Ευρώ. 
  
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα :  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1. 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

  

  

 

 
 
 
 

m3 

1.080.000,00 m3  
 

(360.000,00 m3/  εξάμηνο 
έτους) 

 
 

0,33 €/ m3 

356.400,00€  
(για 18 μήνες) 

 
(118.800,00 €/έτος) 

ΣΥΝΟΛΟ 356.400,00 € 

 
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις : 85.536,00 Ευρώ  
 

             Ηράκλειο Μάιος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαματθαιάκης              Χ.Παπαματθαιάκης     

Διπλωμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. Μba  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Πελάτης – Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή κοινοπραξία στην οποία θα 
ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή 
του Αναδόχου. 
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 
του Διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και την σχετική Σύμβαση που θα 
υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη: Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου μαζί 
με τα τεύχη τα οποία την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1. 
της Σ.Υ. 
Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τ0ν Αναθέτοντα Φορέα και διατίθεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας: 

1. Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
2. Προϋπολογισμός Μελέτης 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 
1.1 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
Το τεύχος της παρούσας Σ.Υ, περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των τευχών Διαγωνισμού, πρόκειται να παρασχεθεί η 
συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα τεύχη αυτά, μαζί με όλα τα προσαρτημένα τεύχη και έγγραφα που τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ Πελάτη και 
Αναδόχου (ώστε καλούνται «Συμβατικά Τεύχη») ταξινομούνται δε κατά σειρά ισχύος ως ακολούθως: 
1) Σύμβαση Πελάτη - Αναδόχου. 
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
3) Οικονομική Προσφορά Αναδόχου. 
4) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
5) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
1.2 Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου 
Το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών είναι η επεξεργασία νερού με τη διαδικασία της 
αφαλάτωσης και αφορά στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου νερού στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου. 
 
Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου  καλείται να παράσχει τον κατάλληλο χώρο στον οποίο  θα εγκατασταθούν η μονάδα 
αφαλάτωσης δυναμικότητας 2000κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα με δαπάνες του Αναδόχου και ο 
Ανάδοχος καλείται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας του νερού, το οποίο η ΔΕΥΑΗ θα λαμβάνει από 
τους αγωγούς προώθησης πόσιμου νερού  που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος και με δική του ευθύνη θα 
τροφοδοτεί το λοιπό δίκτυο ύδρευσης. 
 
Η Τιμή προσφοράς επεξεργασίας ανά μονάδα (κυβικό μέτρο πόσιμου νερού) που ορίζεται ως μέγιστη στα 
0,33 ευρώ (τριάντα τρία λεπτά του ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ.   
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου - αφαλατωμένου 
νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης ήτοι ελάχιστη ποσότητα 360.000 
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κ.μ. ετησίως. Συνεπώς, έχει και την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Αφαλάτωσης και 
κάθε σχετικού για την παροχή υπηρεσίας επεξεργασμένου νερού, μετά του όλου απαραίτητου 
βοηθητικού εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις υποδομής του περιβάλλοντος χώρου για την 
τοποθέτηση και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, θα γίνουν από τον Ανάδοχο. 
 
Η ΔΕΥΑΗ έχει δικαίωμα αλλαγής του χώρου εγκατάστασης. 
Η κατασκευή του δικτύου διάθεσης του υπολείμματος των μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, θα 
είναι ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις άδειες που θα λάβει με τις υποδείξεις και την συνδρομή και 
της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 2 ν. 4487/2017 (Α'116). 
Η ΔΕΥΑΗ θα αναλάβει να εξασφαλίσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των χώρων εγκατάστασης 
των συστημάτων αφαλάτωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1 Γενικά  
2.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της ΔΕΥΑΗ να συμμετέχει σε συσκέψεις, 
να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις Υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στη γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική 
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΥΑΗ για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, 
καλείται αυτός να υπογράψει Σύμβαση μέσα σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ημέρες. Την Σύμβαση θα υπογράψει για 
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 
2.1.3 Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 19 μήνες (30 ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης για τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης και 18 μήνες όπου 6 
μήνες ανά έτος,  για τη λειτουργία). 
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί 
η συνολική ποσότητα των 1.080.000 m3 από την ΔΕΥΑΗ (η παράταση δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 3 
μήνες).  
2.1.4 Σε προθεσμία 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει 
πόσιμο νερό στο επίπεδο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
2.1.5 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς 
ευθύνη του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στη Διακήρυξη ή στα τεύχη του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος 
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 
 
2.2 Σύμβαση  - Ορισμός εκπροσώπου 
2.2.1 Η Σύμβαση θα υπογραφεί από πλευράς Αναδόχου, από ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της 
ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (νόμιμος εκπρόσωπος), ο οποίος θα μονογράψει επίσης και 
κάθε φύλλο των συμβατικών τευχών. 
2.2.2 Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, θα αποτελεί και το 
σχέδιο πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής μεταξύ της  ΔΕΥΑΗ και του Αναδόχου, που θα αναφέρεται, 
στα υλικά και τις υποδομές που θα παραλάβει η Αναθέτουσα Αρχή μετά τη λήξη του χρόνου Σύμβασης. 

 
2.3 Παραλαβή εργασίας - Επίβλεψη Σύμβασης 
Η ορθή τήρηση των όρων της Σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφια β’ , δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016. 
Η «Επιτροπή παραλαβής» και ο Επιβλέπων – Επόπτης της παροχής υπηρεσίας θα αποτελούν την «Ομάδα 
Επίβλεψης» με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της «βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού» 
(Πρωτόκολλο Παραλαβής) και την «βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης» αντιστοίχως. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 
 
3.1 Να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις απαιτούμενες 
προμήθειες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται με βάση τη Σύμβαση. 
 
3.2 Να εγκαταστήσει να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα και ευθύνη για το χρονικό 
διάστημα που ορίζει η σύμβαση τις μονάδες αφαλάτωσης. 
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 
 
 Τη μεταφορά, εγκατάσταση μονάδας αντίστροφης ώσμωσης συνολικής ονομαστικής 

δυναμικότητας 2.000m3  με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού,   
 Την τοποθέτηση με δικές του δαπάνες και  ευθύνη σε έκαστο αγωγό προώθησης πόσιμου νερού 

δύο (2) πιστοποιημένων υδρομετρητών ακριβείας μεγαλύτερης από 0,5% τα οποία θα 
καταγράφουν την παροχή πόσιμου νερού προς τις δεξαμενή της ΔΕΥΑΗ.  

 Σε συνεννόηση με την ΔΕΥΑΗ, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλες τις τυχόν 
προσαρμογές των τυχών υπαρχουσών  υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
λειτουργία  των μονάδων επεξεργασίας νερού.  

 
3.3 Να παρέχει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης επεξεργασμένο - αφαλατωμένο πόσιμο 
νερό στις ποσότητες που ορίζει η διακήρυξη, άλλως και σε περίπτωση βλάβης από οποιαδήποτε αιτία να 
παρέχει τις ίδιες ποσότητες νερού, με την αυτή ποιότητα, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο.  
 
3.4 Να επιτρέπει επίσης στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της «ΔΕΥΑΗ» να επιθεωρεί τις 
εγκαταστάσεις περιοδικά, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι Μονάδες συντηρούνται κατάλληλα.  
 
3.5 Να διατηρεί τις συνολικές εγκαταστάσεις της Μονάδας Αφαλάτωσης σε κατάσταση και εμφάνιση 
υψηλών προδιαγραφών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καθορίζει η Σύμβαση.  
 
3.6 Να παρέχει στη ΔΕΥΑΗ πόσιμο αφαλατωμένο νερό κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η 
Σύμβαση, με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ 
οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)» και επιπρόσθετα 
με αγωγιμότητα <900μS/cm, ολική σκληρότητα ≥ 3° dH και με δείκτη διαβρωτικότητας Langelier (L.S.I)>0 
». 
 
3.7 Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω 
της κατασκευής και της λειτουργίας των Μονάδων Αφαλάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
3.8 Να ολοκληρώσει τα έργα και να ξεκινήσει την παροχή νερού εντός του καθορισμένου χρόνου, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.5 ανωτέρω. 
 
3.9 Στο τέλος της περιόδου της συμφωνίας να απομακρύνει όλα τα έργα και να παραδώσει στην ΔΕΥΑΗ 
το χώρο του έργου, όπως ακριβώς ήταν πριν την έναρξη των εργασιών, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον 
δαπάνη ή απαίτηση.  
 
3.10 Υποχρέωση του «Αναδόχου» είναι να κατασκευάσει κεντρικό πίνακα διανομής για την ηλεκτρική 
τροφοδοσία της μονάδας αφαλάτωσης (σύνδεση κεντρικής παροχής με πίνακες μονάδων, γειώσεις). Η 
ΔΕΥΑΗ θα αναλάβει να εξασφαλίσει την κατάλληλη ηλεκτρική παροχή (Χαμηλής τάσης) έως το πίνακα 
διανομής της μονάδας αφαλάτωσης. 
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3.11 Το σύστημα αφαλάτωσης που θα εγκαταστήσει ο «Ανάδοχος» για την παροχή της υπηρεσίας, θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν τμήμα των τευχών 
διακήρυξης. 
 
3.12 Να προβαίνει σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού ανά δίμηνο, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να κοινοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή.  
 
3.13 Να λάβει γνώση του χώρου εγκατάστασης και να παραλάβει βεβαίωση επίσκεψης 
(εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του)  από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.14 Να αναλάβει την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
 
Η ΔΕΥΑΗ είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω: 
4.1 Να παραχωρήσει τον χώρο εγκατάστασης των υποδομών επεξεργασίας νερού και τις υπάρχουσες 
οδούς πρόσβασης. Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στον Ανάδοχο, χωρίς χρέωση, κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και την περίοδο συμφωνίας μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος σχετικά με τις επιλεγμένους χώρους 
εγκατάστασης θα πρέπει να υποδείξει άμεσα νέους κατάλληλους χώρους εγκατάστασης προκειμένου να 
καταστεί δυνατή και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4.2 Η ΔΕΥΑ θα εξασφαλίσει την κατάλληλη παροχή γραμμής της ΔΕΗ επί πίνακα  στα όρια του χώρου 
εγκατάστασης. Επίσης θα καταβάλει το αντίτιμο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από το 
σύστημα αντίστροφης ώσμωσης, κατά την περίοδο που ορίζει η Σύμβαση, το οποίο δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά την 1,5 kWH/m3 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αντλίες τροφοδοσίας).  
 
4.3 Να φροντίσει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες, για όλες τις ώρες, καθ’ όλη την διάρκεια της 
συμφωνίας, στα όρια του χώρου όπου γίνεται το έργο / η εγκατάσταση, κατάλληλες εγκαταστάσεις 
σωληνώσεων για την υποδομή της παροχής του πόσιμου νερού που θα παρέχεται από τον Ανάδοχο, 
όπως προβλέπει το Άρθρο 5. 
 
4.4 Να επιτρέπει στον Ανάδοχο, στο προσωπικό του,  στους εκπροσώπους του, να έχουν πρόσβαση 
στον χώρο κατασκευής του έργου / των εγκαταστάσεων. 
 
4.5 Όποτε είναι απαραίτητο, να υπογράφει εγκαίρως όλες τις σχετικές αιτήσεις/εξουσιοδοτήσεις ή 
άλλα έγγραφα τα οποία απευθύνονται στις σχετικές Αρχές. 
 
4.6 Να μεριμνήσεις για τα περιφερειακά έργα υποδομής για την τροφοδοσία με ακατέργαστο νερό, 
προώθηση του κατεργασμένου και απομάκρυνση του συμπυκνώματος.  

 

4.7 Να αγοράζει από τον Ανάδοχο το απαιτούμενο πόσιμο νερό καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, 
στις ελάχιστες καθορισμένες από τη διακήρυξη ποσότητες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μπορεί να προμηθεύσει την ΔΕΥΑΗ με τουλάχιστον 2.000 κ.μ. πόσιμο 
νερό ανά ημέρα (ελάχιστη εγγυημένη μέση μηνιαία παροχή). 
Η ημερήσια προμήθεια νερού από την ΔΕΥΑΗ θα εξαρτάται από την πορεία της κατανάλωσης του νερού, 
αλλά σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑΗ θα προμηθεύεται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 360.000 κ.μ. πόσιμου 
νερού ετησίως. 
 
5.2 Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί (μέσω αντλιών 
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προώθησης πόσιμου νερού που καταθλίβουν αντίστοιχα στους αγωγούς) και σε τέτοια πίεση που να 
συμφωνεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Από το σημείο αυτό και έπειτα, η παραλαβή και διανομή 
του νερού είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑΗ. 
 
5.3 Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών της Αναθέτουσας 
Αρχής ή λόγω του ότι η δεξαμενή αποθήκευσης της ΔΕΥΑΗ είναι γεμάτη ή έχει προκύψει ζημιά στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης ή να 
μειώσει την παραγωγή όπως απαιτείται. 
 
5.4 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει διπλά υδρόμετρα σε έκαστο αγωγό προώθησης πόσιμου νερού με 
σκοπό τις αυξημένες δυνατότητες καταγραφής και ελέγχου των ποσοτήτων πόσιμου νερού που 
παραδίδονται στην ΔΕΥΑΗ. Η υποχρέωση της παράδοσης από τον Ανάδοχο των ελάχιστων ετήσιων 
ποσοτήτων όπως προαναφέρθηκε, θα υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΗ όπως 
καθορίζονται στο Άρθρο 4 και στη μείωση ή παύση της παραγωγής εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών 
της ΔΕΥΑΗ ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξαιτίας καθυστερήσεων ή αναβολών παράδοσης του 
χώρου που θα γίνει το έργο ή λόγω της αποτυχίας της ΔΕΥΑΗ να καλύψει τις υποχρεώσεις του όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας ή σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης του έργου λόγω εντολών της 
ΔΕΥΑΗ, όλες αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο 
και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από την ΔΕΥΑΗ. 
 
Εάν προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδας ή στην ολοκλήρωση των έργων 
εξαιτίας ανώτερης βίας, η ημερομηνία παροχής θα παραταθεί για περίοδο ισοδύναμη με το χρονικό 
διάστημα της καθυστέρησης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την ΔΕΥΑΗ. Και τα δύο μέρη θα πρέπει 
να προσπαθήσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και οι απώλειες που θα προκύψουν από 
αυτές και από εκεί και πέρα να συνεργαστούν, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποδοθούν οι 
αποζημιώσεις που θα προκύψουν από αυτές, όσο είναι δυνατό από τις τρέχουσες ασφάλειες. 
 
Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας, δεν θα αποζημιωθούν από την 
ΔΕΥΑΗ. Οφείλει όμως ο Ανάδοχος στην ασφάλιση των εγκαταστάσεών του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  τιμή μονάδας για το πόσιμο αφαλατωμένο νερό 
που θα παρέχεται με βάση τη Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, θα καθοριστεί στην 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 
 
8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και να εγκαταστήσει, δύο (2) σε σειρά μετρητές παροχής στην 
είσοδο της δεξαμενής της ΔΕΥΑΗ, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5% για την πραγματοποίηση διπλού 
ελέγχου των παρεχόμενων ποσοτήτων νερού. 
 
Το κόστος για την προμήθεια και την εγκατάσταση των μετρητών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Η πληρωμή 
θα βασίζεται στο μέσο όρο των μετρήσεων των δύο μετρητών παροχής. Σε περίπτωση που η διαφορά 
μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπτή διακύμανση (εξαιτίας του βαθμού 
ακρίβειας), ο Ανάδοχος θα πρέπει να διορθώσει και να επαναρυθμίσει τα όργανα με δικά του έξοδα. 
 
8.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στον τόπο της  κάθε Μονάδας όπου 
θα καταγράφεται η λειτουργία της. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται η καθημερινή παραγωγή της 
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Μονάδας όπως μετριέται από τον μετρητή, καθώς και το χρονικό διάστημα για κάθε μέρα (εάν υπάρχει) 
που η Μονάδα, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου, σταμάτησε ή λειτούργησε με μικρότερη 
παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη. 
 
8.3 Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον κατάλληλο ορισμένο αντιπρόσωπο του Αναδόχου και της 
ΔΕΥΑΗ αντίστοιχα και θα αποτελεί την βάση για την προετοιμασία των λογαριασμών προς πληρωμή 
όπως ορίζει το Άρθρο 9 της παρούσας. 
 
Εάν ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου ή της ΔΕΥΑΗ αδυνατεί να υπογράψει το «ημερήσιο ημερολόγιο» για 
κάποιο λόγο πέρα από ανώτερη βία ή παρεμπόδιση από το άλλο μέρος, τότε η υπογραφή του 
αντιπροσώπου που υπογράφει, θα αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας σε ένα από τα δύο μέρη να υπογράψει το καθημερινό 
δελτίο λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος, ή λόγω ανώτερης βίας, το μέρος που δεν υπέγραψε θα 
έχει το δικαίωμα, εντός δέκα (10) ημερών να αμφισβητήσει εγγράφως τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί 
και οποιαδήποτε διαφωνία προκόψει, θα λυθεί όπως αναφέρεται στο Άρθρο 15 της παρούσας. 
 
8.4 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην  ΔΕΥΑΗ μηνιαία δήλωση της ποσότητας του νερού που παράχθηκε 
από την εγκατάσταση έτσι όπως μετρήθηκε από τους μετρητές παροχής, βεβαιώθηκε από την «Επιτροπή 
παραλαβής» και καταγράφηκε στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Στοιχεία που καταγράφηκαν στο «ημερήσιο 
ημερολόγιο» χωρίς να βεβαιωθούν από την «Επιτροπή Παραλαβής», θεωρούνται υπό αμφισβήτηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του παρόντος, και δεν θα περιλαμβάνονται στη μηνιαία δήλωση μέχρι 
να λυθεί η διαφωνία. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

9.1 Η πληρωμή για το παρεχόμενο νερό που θα προμηθεύει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, θα 
γίνεται σε μηνιαίες δόσεις όπως ακολουθεί: 
 
1) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή  στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο δηλώνοντας 
το ποσό το οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του νερού που έχει προμηθεύσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε, όπως αυτή φαίνεται στη μηνιαία δήλωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 8.4. της παρούσας, επί την τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο νερού 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 της παρούσας.  
  

2) Το τιμολόγιο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την «Βεβαίωση παραλαβής 
ποσότητας νερού» της Επιτροπής παραλαβής της εργασίας καθώς και την «Βεβαίωση ορθής τήρησης 
των όρων της σύμβασης» από τον Επιβλέποντα/Επόπτη της εργασίας.  
 
Εκτός των ανωτέρω, η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, όπως: Μηνιαίο ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων των 
υδρομετρητών και τυχόν φωτογραφίες των υδρομετρητών και Μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των 
μετρήσεων υπογεγραμμένο από νόμιμους εκπροσώπους του Αναδόχου και της ΔΕΥΑΗ. 

3) Η ΔΕΥΑΗ θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή του. 
4) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις. 
 

9.2 Νόμισμα 
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
την ΔΕΥΑΗ  θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 
10.1 Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο νερού κάτω από την ελάχιστη καθορισμένη ποσότητα που δεν 
έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην ΔΕΥΑΗ, με υπαιτιότητα του Αναδόχου (δηλαδή, εκτός από τις 
περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων από μέρους της ΔΕΥΑΗ όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 3 της παρούσας, ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την ΔΕΥΑΗ, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να πληρώσει στην ΔΕΥΑΗ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του κόστους κτήσης από την ΔΕΥΑΗ της 
συνολικής ποσότητας νερού που δεν παραδόθηκε. Ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και σε περίπτωση 
μειωμένης παροχής νερού κάτω του 50%   της ελάχιστης εγγυημένη ποσότητας δηλ. 2.000 m3/ημέρα  για 
περισσότερο από 72 ώρες (π.χ. εξαιτίας βλάβης). 
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής νερού εκτός των ορίων της σύμβασης που δε θέτει σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία (για παράδειγμα αυξημένη ποσότητα αλάτων, σκληρότητα κ.λ.π.)  ο Ανάδοχος θα 
κληθεί να αποζημιώσει το σύνολο της ποσότητας που κατέστη ακατάλληλη στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΗ. Σε 
περίπτωση που τεθεί θέμα δημόσιας υγείας, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αστικές και άλλες 
ευθύνες, ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει και για όποιες ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και των 
δεξαμενών, ενώ αποτελεί και αίτιο για έκπτωση του Αναδόχου βάσει του Άρθρου 12. 
 
10.2 Στο τέλος κάθε μήνα της περιόδου συμφωνίας στο οποίο έχει παρουσιαστεί έλλειμμα στο 
παρεχόμενο πόσιμο νερό, η ΔΕΥΑΗ  θα υποβάλλει ένα προτιμολόγιο στον Ανάδοχο σχετικά με την 
αποζημίωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.1 του παρόντος και ο Ανάδοχος θα πρέπει να το καλύψει 
μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του, εκτός και αν υπάρχουν διαφωνίες από μέρους του. Στην 
περίπτωση αυτή, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει 30 ημέρες από την επίλυση των διαφωνιών. Εάν ο 
Ανάδοχος δεν πληρώσει την ΔΕΥΑΗ σε αυτές τις 30 ημέρες, τότε η οφειλή θα καταβληθεί εντόκως κατ’ 
αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 9.1 της παρούσας. 
 
10.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει τα έργα και δεν ξεκινήσει 
την παροχή νερού εντός του καθορισμένου χρόνου θα καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης στην «ΔΕΥΑΗ» το  0,5% της αξίας της σύμβασης και πέραν των είκοσι ημερών δύναται να 
κηρυχτεί έκπτωτος. 
 
10.4 Οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις αποτελούν μόνο χρηματικό ποσό πληρωτέο στην ΔΕΥΑΗ με 
μορφή αποζημίωσης και με την πληρωμή η ΔΕΥΑΗ δε μπορεί να έχει επιπλέον απαιτήσεις για τυχόν 
απώλειες ή ζημιές που θα προκόψουν εξ αιτίας του ελλείμματος του παρεχόμενου νερού για την 
προκειμένη περίοδο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
11.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
11.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 
με το άρθρο 302 παρ. 1 β) / άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης. 
11.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 
11.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της 
βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου από την «Ομάδα Επίβλεψης» και την έγκριση αυτής 
και οριστική παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή 
της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
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11.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 11.1 του παρόντος, καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης σε κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑΗ κατά του 
Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση 
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, η ΔΕΥΑΗ εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη 
δήλωσή του προς τον εγγυητή. 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση της 
ΔΕΥΑΗ Αρχής σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
12.1 Σημαντικότατη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και 
της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου 
θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η 
συστηματική εκ μέρους του Αναδόχου μη τήρηση της υποχρέωσής του αυτής είναι λόγος διάλυσής της 
Σύμβασης και έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
12.2 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο 
και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στην Μονάδα, ο Ανάδοχος και η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα 
αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην 
ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τη Μονάδα Αφαλάτωσης με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 
Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λπ., σε περίπτωση εργασιακών 
προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
12.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην ΔΕΥΑΗ  αμέσως κάθε περίπτωση 
ανώτερης βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την Σύμβαση. Η απόδειξη της ανώτερης βίας 
βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση ανώτερης βίας ο Ανάδοχος θα έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΗ, ώστε να 
εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε 
με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο, σύμφωνα με τις 
σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και 
να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό, όσο και το προσωπικό του. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καταστάσεων ανώτερης βίας, δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των γεγονότων 
ή των περιστατικών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση ανώτερης βίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
13.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι τα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη 
σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας. Λάθη ή παραλείψεις 
των συμβατικών τευχών, μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, αν τούτο δεν 
αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της ΔΕΥΑΗ να μη 
μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 
προσφοράς τους. 
 
13.2 Ανώτερα Βία 
13.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», τα 
οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο 
ή τη Σύμβαση. 
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13.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η 
εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των 
άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
13.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προ βλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προ βλέπεται από το 
Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της 
Σύμβασης, η στην ΔΕΥΑΗ  μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Νόμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
14.1 Έκπτωση Αναδόχου 
Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της Σύμβασης υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ , όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του Άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της 
ΔΕΥΑΗ  η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
14.2 Διάλυση της Σύμβασης 
14.2.1 Η ΔΕΥΑΗ  δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, εφόσον προκύπτει ότι αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος 
αδυνατεί να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του. 
14.2.2 Ο Ανάδοχος επίσης δικαιούται στην διάλυση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα η ΔΕΥΑΗ  
αδυνατεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποπληρωμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 
14.2.3 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην 
περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 
 
14.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους 
Η ΔΕΥΑΗ  δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως για αυτήν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την 
υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από 
έγκριση της ΔΕΥΑΗ.   
 
14.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της 
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που 
εκδίδεται από την «Ομάδα Επίβλεψης» όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 
Σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με 
απόφαση της  ΔΕΥΑΗ. Παράλληλα συντάσσεται και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εάν απαιτείται. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της 
παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.2 μετά την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
15.1 Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε παράταση χρόνου για την εκτέλεση των έργων 
και/ή επιπρόσθετη πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την ΔΕΥΑΗ  περιγράφοντας αναλυτικά και 
τεκμηριωμένα το γεγονός ή τις καταστάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Εάν ο Ανάδοχος δεν 
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ειδοποιήσει την ΔΕΥΑΗ  μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δεν θα έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης 
χρόνου ή επιπλέον πληρωμής και η ΔΕΥΑΗ  δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση σε σχέση με το αίτημα του 
Αναδόχου. 
 
Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος του Αναδόχου, κατά τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΗ  θα 
πρέπει να απαντήσει με αποδοχή ή με μη αποδοχή και λεπτομερή σχόλια. Μπορεί επίσης να ζητήσει 
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να δώσει την απάντησή της στον ισχυρισμό 
- απαίτηση μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου. 
 
15.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί, τόσο ενημερωμένα όσο χρειάζεται, αρχεία για την υποστήριξη 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων μπορεί να έχει. Χωρίς να δεσμεύεται με κάποια υποχρέωση, η ΔΕΥΑΗ μπορεί, 
αφού παραλάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση, κατά το παρόν Άρθρο, να παρακολουθεί το αρχείο του 
Αναδόχου και/ή να δίνει οδηγίες, ώστε ο Ανάδοχος να κρατήσει επιπλέον στοιχεία για το αρχείο του. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει τα αρχεία του και να δίνει αντίτυπα 
αυτών στην ΔΕΥΑΗ . 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
16.1 Νομοθεσία 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τα αναφερόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στη Διακήρυξη. 
 
16.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) 
μεταξύ του Αναδόχου και της  ΔΕΥΑΗ ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων, θα γίνονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία 
ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος 
που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 
 
 
 

 

             Ηράκλειο Μάιος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαματθαιάκης              Χ. Παπαματθαιάκης     

       Διπλωμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. Μba  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα) 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ)] 
- Κωδικός   Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50369] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κων. Χατζηγεωργίου 2, Ηράκλειο, 71500] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2810529379] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [deyah.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,  CPV: 65122000-0] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [58240] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [….] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[ …. ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[…. ] 
[….] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) […] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [ Χ ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Σελίδα 62 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[ …… ] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [ ……] 
Τηλέφωνο: […… ] 
Ηλ. ταχυδρομείο: […… ] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας 
έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
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[……][……][……] 
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

Επεξηγήσεις 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
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1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Άρθρο 73 παρ. 5. 
1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
1 Πρβλ άρθρο 48. 
1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Δηλώσεις - Έγγραφα αξιολόγησης 
• Δήλωση για κατανάλωση ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, kwh/ m3 

• Yπευθυνη Δηλωση Εγγυήσεων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου 
νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης 
για παραγωγή πόσιμου νερού  

 K. A. 62.04.0010 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
Αριθμός Μελέτης 5099/22-5-2018 
                              Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   …………………………………………………………………………………………………………… 

Έδρα………………………………………………………………………………………………………… 

Οδός………………………………………. Αριθμός……………….………………………………………… 

Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………e-mail : ………………………………………………… 
 
Περιγραφή εργασιών Μονάδα Ποσότητα Τιμή 

μονάδος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
(ευρώ) 

Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας 
Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία 
της αφαλάτωσης για παραγωγή 
πόσιμου νερού 

κυβικά 1.080.000   

 ΣΥΝΟΛΟ                        
 ΦΠΑ 24%  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Τόπος                               /      /  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου 
νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης 
για παραγωγή πόσιμου νερού  

 K. A. 62.04.0010 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
Αριθμός Μελέτης 5099/22-5-2018 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

Περιγραφή εργασιών Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδος 
(ευρώ) 

Σύνολο (ευρώ) 

Παροχή Υπηρεσίων  Επεξεργασίας 
Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία 
της αφαλάτωσης για παραγωγή 
πόσιμου νερού  

κυβικά 1.080.000 0,33/κυβ 356.400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                       356.400,00 
 ΦΠΑ 24%    85.536,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 441.936,00 

 

 

Ηράκλειο Απρίλιο  2018 

       

                                                                                                                                                          

 

             Ηράκλειο Μάιος 2018 
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                    Ο Συντάκτης 
  
Χ.Παπαματθαιάκης              Χ.Παπαματθαιάκης     

    Διπλωμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. Μba  
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 86 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
Α' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού ........................................................................................  

Κατάστημα ...........................................................................................................................  

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,) 

(Ημερομηνία έκδοσης) 

 ΠΡΟΣ: 

Τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου 
………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ  

( ΕΥΡΩ) 
Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ……………………………… 

πλήρη στοιχεία και Δ/νση) 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ................... οδός ................... αριθμός .......................Τ.Κ .................  

β) ................... οδός ................... αριθμός .......................Τ.Κ .................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

μέχρι του ποσού των………………………………………………………………………………. ( ) 

ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό της………….. 

 ........ (συμπληρώνεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) που προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. / / -

....-20…..Διακήρυξη της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, για την ανάδειξη Αναδόχου για το 

έργο  «Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για παραγωγή 
πόσιμου νερού», όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλον το χρόνο ισχύος της και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει 

αυτή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ________________________ ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα/Οργανισμό μας απαλλαγμένη/ο από κάθε σχετική υποχρέωση. 

(η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά το χρόνο λήξης 

ισχύος της Προσφοράς) 

  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται τέλος ότι το ποσό της παρεχόμενης με την παρούσα εγγυήσεως, περιλαμβάνεται στο 

συνολικό ποσό χορηγήσεως εγγυήσεων που καθορίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζα/Οργανισμό μας. 
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Β' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ " 
Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού ........................................................................................  

Κατάστημα ...........................................................................................................................  

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,) 

(Ημερομηνία έκδοσης) 

 ΠΡΟΣ: 

Την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 ΑΡΙΘ ( ΕΥΡΩ) 
Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ……………………………… 

πλήρη στοιχεία και Δ/νση) 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ................... οδός ................... αριθμός .......................Τ.Κ .................  

β) ................... οδός ................... αριθμός .......................Τ.Κ .................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

μέχρι του ποσού των……………………………………………………………………………….ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 

5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από 

τον παραπάνω, υπερ του οποίου εγγυόμαστε και οποιαδήποτε απαίτηση του κύριου του  κατ’ αυτου που πηγάζει από 

την σύμβαση για το έργο «Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης 
για παραγωγή πόσιμου νερού »,  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του 

έργου. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης 

αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών 

για την Τράπεζα/Οργανισμό μας. 

 
 

 

 

 

 

Σελίδα 88 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης  
 

ΣΥΜBΑΣΗ  

Αριθ. Πρωτ. ..............................……………. 

«Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης 
για παραγωγή πόσιμου νερού » 

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ……………. 

 

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα, ……………………..  και ημέρα …………………, στα Γραφεία της ΔΕΥΑΗ, οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφ' ενός 

Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ 090030037 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,  κ. ………………, ο οποίος αποκαλείται στο εξής 
«Αναθέτων Φορέας», 

και αφ' ετέρου 

Η …………………………… ……………  που εδρεύει στην ………………., οδός ……………………., έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου …………….Δ.Ο.Υ. ………………….., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………….., η 
οποία αποκαλείται στο εξής και «Ανάδοχος», συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων υπό την άνω ιδιότητά του αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με υπ. Αριθμ. 5099/22-5-2018 Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών Νερού Επεξεργασίας 
Νερού στη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Αφαλάτωση), προϋπολογισμού 356.400 € (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την ……………… Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση του πρακτικού .......... του Διαγωνισμού και 
κατακύρωση αυτού σε………………………………………………………………… 

3. Την από ……………. Οικονομική Προσφορά της δεύτερης συμβαλλόμενης  

4. Την αριθμ. ………………… πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου (που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο) 

5. Την ……………… πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη συμβαλλόμενη  τις «Υπηρεσίες Επεξεργασίας Υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της 
αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού » για συνολικό διάστημα 18 (δεκαοκτώ) μηνών (που αρχίζει 
το αργότερο 30 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας) και παροχή στη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, πόσιμου 
αφαλατωμένου νερού, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, που αυτή δέχεται ανεπιφύλακτα.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

1.1 Το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού με τη 
διαδικασία της αφαλάτωσης και αφορά στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου 
αφαλατωμένου νερού, στη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .  

Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  παρέχει με την παρούσα σύμβαση στον «Ανάδοχο» κατάλληλο χώρο, στη θέση 
Φοινικιά όπως  αυτός προσδιορίζεται στο επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα (τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης), στα οποίο θα τοποθετηθούν οι υποδομές και 
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εγκαταστάσεις της Μονάδας  Αφαλάτωσης με δαπάνες του «Αναδόχου» και ο «Ανάδοχος» καλείται στην 
παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας του νερού, το οποίο  η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  λαμβάνει στην έξοδο των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται και 
αποτελούν μέρος της σύμβασης και με δική του ευθύνη θα τροφοδοτεί δεξαμενή του χωρητικότητας ……… 
m3, καθώς και το λοιπό δίκτυο ύδρευσης.  

1.2 Η τιμή προσφοράς του «Ανάδοχου»  για το αφαλατωμένο - πόσιμο νερό που θα παρέχεται με 
βάση την παρούσα  σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα αυτής, καθορίζεται στο …..............……€, πλέον 
Φ.Π.Α.,  ανά κυβικό μέτρο (m3) πόσιμου νερού.  

Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη, άντλησης του νερού, λειτουργίας της 
εγκατάστασης,  ανταλλακτικών και αναλωσίμων, προσωπικού (αμοιβές - εισφορές). 

1.3 Ο «Ανάδοχος» έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου 
αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης ήτοι 360.000 κ.μ. 
ετησίως. 

Συνεπώς, έχει και την πλήρη ευθύνη για την λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης  και κάθε σχετικού για 
την παροχή υπηρεσίας επεξεργασμένου νερού, και όλου του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού. Όλες 
οι απαραίτητες διαμόρφωσης υποδομής του περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση και ασφαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, θα γίνουν από τον «Ανάδοχο». 

1.7. Η κατασκευή του δικτύου διάθεσης του υπολείμματος της μονάδας  αφαλάτωσης υφάλμυρου 
νερού, είναι ευθύνη του «Αναδόχου», σύμφωνα με τις άδειες που θα λάβει με τις υποδείξεις και την 
συνδρομή της ΔΕΥΑΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Γενικά  

2.1.1 Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της «Αναθέτουσας Αρχής» να 
συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στην 
«Αναθέτουσα Αρχή», να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να 
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Αναθέτουσα Αρχή. 

2.1.2 Διάρκεια της Σύμβασης   

Η συνολική προθεσμία παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε τρία έτη ( 3 έτη Χ 6 μήνες το έτος = 18) 
δεκαοκτώ μήνες και αρχίζει το αργότερο 30 ημέρες μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.  

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί 
η συνολική ποσότητα των 360.000 m3 από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (η παράταση δεν μπορεί να ξεπεράσει 
τους 3 μήνες).  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή και η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

2.1.3 Εντός προθεσμίας  45 ημερών  από την υπογραφή της Σύμβασης, ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να 
παράσχει πόσιμο νερό στο επίπεδο των ποιοτικών και χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών 
με την επιφύλαξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 2.1.2  και της παραγράφου 2.1.5 της παρούσας.  

2.1.4 Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  παραχωρεί με την παρούσα σύμβαση στον «Ανάδοχο» τον χώρο όπως  αυτός 
προσδιορίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα) μέσα στους οποίους θα εγκατασταθούν τα 
συστήματα αφαλάτωσης, καθώς και οι λοιπές υποδομές, άνευ τιμήματος, αποκλειστικά και μόνο για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της σύμβασης. 

2.1.5 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη 
του «Αναδόχου» και χωρίς να αναφέρεται στη Διακήρυξη ή στα Τεύχη του διαγωνισμού, (όπως π.χ. 
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καθυστέρηση στην έγκριση αδειών κ.α.), ο «Ανάδοχος» δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας 
σύμφωνα με το άρθρο 15.1 της παρούσας. 

2.1.6 Με την έναρξη παροχής υπηρεσιών θα καταρτιστεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής μεταξύ 
της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και του «Αναδόχου», που θα αναφέρεται στα υλικά και τις υποδομές που πιθανώς 
θελήσει να παραλάβει η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μετά την λήξη του χρόνου της Σύμβασης. 

2.1.7 Η μονάδα θα είναι καινούργια και μετά το πέρας της σύμβασης των τριών (3) ετών θα παρέλθει 
στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΗ έναντι ενός (1) ευρώ. 

2.2 Παραλαβή Εργασίας – Επίβλεψη Σύμβασης 

Η ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφια β’ , δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016. 

Η «Επιτροπή παραλαβής» και ο Επιβλέπων / Επόπτης της παροχής υπηρεσίας θα αποτελούν την «Ομάδα 
Επίβλεψης» με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της «Βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού» και τη 
«Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης» αντιστοίχως. 

Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον «Ανάδοχο» τα πρόσωπα που θα ορισθούν με τις ως 
άνω αρμοδιότητες. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο «Ανάδοχος»  υποχρεούται υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης : 

 Να εγκαταστήσει να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα και ευθύνη για το χρονικό 
διάστημα που ορίζει η σύμβαση την μονάδα αφαλάτωσης. 
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 
- Τη μεταφορά, εγκατάσταση μονάδας αντίστροφης ώσμωσης συνολικής ονομαστικής 
δυναμικότητας 2.000m3  αντίστοιχα με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού,   
- Την τοποθέτηση σε έκαστο αγωγό προώθησης πόσιμου νερού δύο (2) πιστοποιημένων 
υδρομετρητών ακριβείας μεγαλύτερης από 0,5% τα οποία θα καταγράφουν την παροχή πόσιμου 
νερού προς τις δεξαμενές της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
- Σε συνεννόηση με την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλες τις 
τυχόν προσαρμογές των τυχών υπαρχουσών υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη λειτουργία  των μονάδων επεξεργασίας νερού.  

 Να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις απαιτούμενες 
προμήθειες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται με βάση την παρούσα 
σύμβαση. 

 Να παρέχει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης επεξεργασμένο - αφαλατωμένο πόσιμο 
νερό στις ποσότητες που ορίζει η διακήρυξη, και σε περίπτωση βλάβης από οποιαδήποτε αιτία να 
παρέχει τις ίδιες ποσότητες νερού, με την αυτή ποιότητα, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ο ίδιος 
αναγκαίο. 

 Να παρέχει οποτεδήποτε στην «Ομάδα Επίβλεψης» τη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο 
επεξεργασίας νερού. 

 Να διατηρεί τις συνολικές εγκαταστάσεις των Μονάδων Αφαλάτωσης σε κατάσταση και εμφάνιση 
υψηλών προδιαγραφών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καθορίζει η Σύμβαση. 

 Να επιτρέπει επίσης στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  να επιθεωρεί τις 
εγκαταστάσεις περιοδικά, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι Μονάδες συντηρούνται κατάλληλα. 

 Να παρέχει στη ΔΕΥΑΗ πόσιμο αφαλατωμένο νερό κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η 
Σύμβαση, με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις που περιγράφονται στις Τεχνικές 
προδιαγραφές , ήτοι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 
3282/Β/19-9-2017) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 
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1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)» και επιπρόσθετα με 
αγωγιμότητα <900μS/cm, ολική σκληρότητα ≥ 3° dH και με δείκτη διαβρωτικότητας Langelier 
(L.S.I)>0 ». 

 Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
λόγω της κατασκευής και της λειτουργίας της Μονάδας Αφαλάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να ολοκληρώσει τα έργα και να ξεκινήσει την παροχή νερού εντός του καθορισμένου χρόνου, με 
την επιφύλαξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 2.1.2  και της παραγράφου 2.1.5 της παρούσας. 

 Η μονάδα θα είναι καινούργια και μετά το πέρας της σύμβασης των τριών (3) ετών θα παρέλθει 
στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΗ έναντι ενός (1) ευρώ. 

 Υποχρέωση του «Αναδόχου» είναι να κατασκευάσει κεντρικό πίνακα διανομής για την ηλεκτρική 
τροφοδοσία της μονάδας αφαλάτωσης (σύνδεση κεντρικής παροχής με πίνακες μονάδων, 
γειώσεις). Η «Αναθέτουσα Αρχή» θα αναλάβει να εξασφαλίσει την κατάλληλη ηλεκτρική παροχή 
(Χαμηλής τάσης) έως το πίνακα διανομής της μονάδας αφαλάτωσης. 

 Το σύστημα αφαλάτωσης που θα εγκαταστήσει ο «Ανάδοχος» για την παροχή της υπηρεσίας, θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν τμήμα των 
τευχών διακήρυξης και έχουν εγκριθεί με την αριθ. 166/2018 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ. 

 Να προβαίνει σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού ανά δίμηνο, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να κοινοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή.  

 
 Να αναλάβει την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων στα πλαίσια των προβλεπόμενων στην 

παρ. 2 & 4 του άρθρου 50 ν. 4487/2017 (Α' 116) εγγράφων και στοιχείων. Η προσωρινή 
εγκατάσταση και λειτουργία της παραπάνω μ/α  εμπίπτει στην υπουργική απόφαση σύμφωνα με 
το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 4487/2017 (Α'116). 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

            Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υποχρεούται  : 

 Να παραχωρήσει τους χώρους εγκατάστασης των υποδομών επεξεργασίας νερού και τις 
υπάρχουσες οδούς πρόσβασης. Η τοποθεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον «Ανάδοχο», 
χωρίς χρέωση, κατά τη διάρκεια κατασκευής και την περίοδο συμφωνίας μέσα σε (15) δεκαπέντε 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος 
(αδειοδότησης, ή νομικής φύσεως) σχετικά με τον επιλεγμένο  χώρους εγκατάστασης θα πρέπει 
να υποδείξει άμεσα νέους κατάλληλους χώρους εγκατάστασης προκειμένου να καταστεί δυνατή 
και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
 Να φροντίσει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες, για όλες τις ώρες, καθ’ όλη την διάρκεια της 

συμφωνίας, στα όρια του χώρου όπου γίνεται το έργο/ η εγκατάσταση, κατάλληλες εγκαταστάσεις 
σωληνώσεων για την υποδομή της παροχής του πόσιμου νερού που θα παρέχεται από τον 
«Ανάδοχο». 

 Να πληρώνει το αντίτιμό για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωσή της κατά την 
περίοδο που ορίζει η Σύμβαση. Σε περίπτωση που η κατανάλωση   υπερβαίνει  την 1,5 kWH/m3 
(χωρίς συμπεριλαμβάνονται οι αντλίες τροφοδοσίας) η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 Να επιτρέπει στον «Ανάδοχο», στο προσωπικό του, στους υπεργολάβους, στους εκπροσώπους 
του, να έχουν πρόσβαση στον χώρο κατασκευής του έργου/των εγκαταστάσεων. 

 Όποτε είναι απαραίτητο, να υπογράφει εγκαίρως όλες τις σχετικές αιτήσεις/εξουσιοδοτήσεις ή 
άλλα έγγραφα τα οποία απευθύνονται στις σχετικές Αρχές. 

 Να αγοράζει από τον «Ανάδοχο» το απαιτούμενο πόσιμο νερό καθ' όλη την διάρκεια της 
Σύμβασης, στις ελάχιστες καθορισμένες από τη διακήρυξη (360.000κ.μ. ανά έτος) ποσότητες.  
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

5.1 Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να μπορεί να προμηθεύσει την  ΔΕΥΑΗ με τουλάχιστον 2.000 κ.μ. 
πόσιμο νερό ανά ημέρα. Η ημερήσια προμήθεια νερού από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  θα εξαρτάται από την 
πορεία της κατανάλωσης του νερού, αλλά σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα προμηθεύεται από 
τον «Ανάδοχο» τουλάχιστον 360.000 κ.μ. πόσιμου νερού ετησίως. 

5.2 Ο «Ανάδοχος» θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί, στην έξοδο της 
μονάδας επεξεργασίας και σε τέτοια πίεση που να συμφωνεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Από το 
σημείο αυτό και έπειτα, η παραλαβή και διανομή του νερού είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . 

5.3 Εάν ο «Ανάδοχος» συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών της 
Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω του ότι η δεξαμενή αποθήκευσης της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  είναι γεμάτη  ή έχει 
προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να σταματήσει τη 
λειτουργία της εγκατάστασης ή να μειώσει την παραγωγή όπως απαιτείται. 

5.4 Η υποχρέωση της παράδοσης από τον «Ανάδοχο» των ελάχιστων ετήσιων ποσοτήτων όπως 
προαναφέρθηκε, θα υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  όπως 
καθορίζονται στο Άρθρο 4 και στη μείωση ή παύση της παραγωγής εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών 
της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ  

6.1 Εάν στον «Ανάδοχο» προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξαιτίας καθυστερήσεων ή αναβολών 
παράδοσης των χώρων που θα γίνει το έργο ή λόγω της αποτυχίας της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » να καλύψει τις 
υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας ή σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης του 
έργου λόγω εντολών του Αναθέτουσας Αρχής, όλες αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα 
τεκμηριωθούν από τον «Ανάδοχο» με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν και θα 
καλυφθούν από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . 

6.2 Εάν προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδας ή στην ολοκλήρωση των έργων 
εξαιτίας ανώτερης βίας, η ημερομηνία παροχής θα παραταθεί για περίοδο ισοδύναμη με το χρονικό 
διάστημα της καθυστέρησης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . Και τα δύο μέρη 
θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και οι απώλειες που θα 
προκύψουν από αυτές και από εκεί και πέρα να συνεργαστούν, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και 
να αποδοθούν οι αποζημιώσεις που θα προκύψουν από αυτές, όσο είναι δυνατό από τις τρέχουσες 
ασφάλειες. 

6.3 Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον «Ανάδοχο» λόγω ανώτερης βίας, δεν θα αποζημιωθούν 
από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . Οφείλει όμως ο «Ανάδοχος» στην ασφάλιση των εγκαταστάσεών του. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

7.1 Η πληρωτέα στον «Ανάδοχο» από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τιμή μονάδας για το πόσιμο αφαλατωμένο 
νερό που θα παρέχεται με βάση τη Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, καθορίζεται στην 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ήτοι σε ……………….. ευρώ (…..…..€)/κ.μ).  πλέον Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ  

8.1 Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να παρέχει και να εγκαταστήσει στην είσοδο της δεξαμενής της ΔΕΥΑΗ δύο 
(2) σε σειρά μετρητές παροχής, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5% για την πραγματοποίηση διπλού 
ελέγχου των παρεχόμενων ποσοτήτων νερού. 

Το κόστος για την προμήθεια και την εγκατάσταση των δύο μετρητών ανά μονάδα θα βαρύνει τον 
«Ανάδοχο». 
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Η πληρωμή θα βασίζεται στο μέσο όρο των μετρήσεων των μετρητών παροχής. Σε περίπτωση που η 
διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπτή διακύμανση (εξαιτίας του 
βαθμού ακρίβειας), ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να διορθώσει και να επαναρυθμίσει τα όργανα με δικά του 
έξοδα ή σε περίπτωση βλάβης αυτών ή καταστροφής τους, να εγκαταστήσει καινούρια.  

8.2 Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να διατηρεί ένα «Ημερήσιο Ημερολόγιο» στον τόπο της κάθε Μονάδας 
όπου θα καταγράφεται η λειτουργία της. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται η καθημερινή 
παραγωγή της Μονάδας όπως μετριέται από τον μετρητή, καθώς και το χρονικό διάστημα για κάθε 
μέρα (εάν υπάρχει) που η Μονάδα, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του «Αναδόχου», σταμάτησε ή 
λειτούργησε με μικρότερη παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη. 

Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον κατάλληλο ορισμένο αντιπρόσωπο του «Αναδόχου» και της 
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αντίστοιχα και θα αποτελεί την βάση για την προετοιμασία των λογαριασμών προς 
πληρωμή όπως ορίζει το Άρθρο 9 της παρούσας. 

8.3 Εάν ο αντιπρόσωπος του «Αναδόχου» ή της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αδυνατεί να υπογράψει το «ημερήσιο 
ημερολόγιο» για κάποιο λόγο πέρα από ανώτερη βία ή παρεμπόδιση από το άλλο μέρος, τότε η 
υπογραφή του αντιπροσώπου που υπογράφει, θα αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας 
των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας σε ένα από τα δύο μέρη να 
υπογράψει το καθημερινό δελτίο λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος, ή λόγω ανώτερης βίας, το 
μέρος που δεν υπέγραψε θα έχει το δικαίωμα, εντός δέκα (10) ημερών να αμφισβητήσει εγγράφως τα 
στοιχεία που έχουν καταγραφεί και οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει, θα λυθεί όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 15 της παρούσας. 

8.4 Ο «Ανάδοχος» θα υποβάλει στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  μηνιαία δήλωση της ποσότητας του νερού που 
παράχθηκε από τις εγκαταστάσεις έτσι όπως μετρήθηκε από τους μετρητές παροχής, βεβαιώθηκε από 
την «Επιτροπή παραλαβής» και καταγράφηκε στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Στοιχεία που 
καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο» χωρίς να βεβαιωθούν από την «Επιτροπή Παραλαβής», 
θεωρούνται υπό αμφισβήτηση και δεν θα περιλαμβάνονται στη μηνιαία δήλωση μέχρι να λυθεί η 
διαφωνία.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

9.1 Η πληρωμή για το παρεχόμενο νερό που θα προμηθεύει ο «Ανάδοχος» στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 
θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις όπως ακολουθεί: 

1) Ο «Ανάδοχος» θα υποβάλλει στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο 
δηλώνοντας το ποσό το οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του νερού που έχει 
προμηθεύσει στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε, όπως αυτή φαίνεται 
στη μηνιαία δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 8.4. της παρούσας, επί την τιμή μονάδας ανά 
κυβικό μέτρο νερού όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 

Το τιμολόγιο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την «Βεβαίωση Παραλαβής ποσότητας 
νερού» της Επιτροπής παραλαβής της εργασίας καθώς και την «Βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της 
σύμβασης» από τον Επιβλέποντα/Επόπτη της εργασίας. 

Εκτός των ανωτέρω, η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, όπως: Μηνιαίο ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων των 
υδρομετρητών και τυχόν φωτογραφίες των υδρομετρητών και Μηνιαίο Πρωτόκολλο καταγραφής των 
μετρήσεων υπογεγραμμένο από νόμιμους εκπροσώπους του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 

2) Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, εντός 30 ημερών 
από την παραλαβή του. 
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3) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις. 

9.2  Νόμισμα  

Τα τιμολόγια του «Αναδόχου» για την αμοιβή  του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ   

10.1 Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο νερού κάτω από την ελάχιστη καθορισμένη ποσότητα που δεν 
έχει παραδοθεί από τον «Ανάδοχο» στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με υπαιτιότητα του «Αναδόχου» (δηλαδή, 
εκτός από τις περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων από μέρους της 
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της παρούσας, ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την 
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να πληρώσει στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   αποζημίωση ίση με το 
διπλάσιο του συμβατικού κόστους νερού  από την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  της συνολικής ποσότητας νερού που 
δεν παραδόθηκε. Ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και σε περίπτωση μειωμένης παροχής νερού κάτω του 50%   
της ελάχιστης εγγυημένη ποσότητας δηλ. 900 m3/ημέρα για περισσότερο από 72ώρες (π.χ. εξαιτίας 
βλάβης). 

10.2 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής νερού εκτός των ορίων της σύμβασης που δεν θέτει σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία (για παράδειγμα αυξημένη ποσότητα αλάτων, σκληρότητα κ.λ.π.) ο «Ανάδοχος» 
θα κληθεί να αποζημιώσει το σύνολο της ποσότητας που κατέστη ακατάλληλη στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΗ. 
Σε περίπτωση που τεθεί θέμα δημόσιας υγείας, τότε ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει όλες τις αστικές και 
άλλες ευθύνες, ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει και για όποιες ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και των 
δεξαμενών, ενώ αποτελεί και αίτιο για έκπτωση του «Αναδόχου» βάσει του Άρθρου 12 της παρούσας. 

10.3 Στο τέλος μήνα της περιόδου συμφωνίας στο οποίο έχει παρουσιαστεί έλλειμμα στο παρεχόμενο 
πόσιμο νερό, η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα υποβάλλει ένα προτιμολόγιο στον «Ανάδοχο» σχετικά με την 
αποζημίωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.1 του παρόντος και ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να το 
καλύψει μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του, εκτός και αν υπάρχουν διαφωνίες από μέρους του. 
Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει 30 ημέρες από την επίλυση των διαφωνιών. Εάν 
ο «Ανάδοχος» δεν πληρώσει την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  σε αυτές τις 30 ημέρες, τότε η οφειλή θα καταβληθεί 
εντόκως κατ' αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 9.1 της παρούσας. 

10.4 Στην περίπτωση που ο «Ανάδοχος» με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει τα έργα και δεν ξεκινήσει 
την παροχή νερού εντός του καθορισμένου χρόνου θα καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης στην ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ το 0,5% της αξίας της σύμβασης και πέραν των είκοσι ημερών 
δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος.   

10.5 Οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις αποτελούν μόνο χρηματικό ποσό πληρωτέο στην ΔΕΥΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με μορφή αποζημίωσης και με την πληρωμή η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δε μπορεί να έχει επιπλέον 
απαιτήσεις για τυχόν απώλειες ή ζημιές που θα προκύψουν εξαιτίας του ελλείμματος του παρεχόμενου 
νερού για την προκειμένη περίοδο. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί τα 10% της αξίας της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο «Ανάδοχος» προσκόμισε στην Υπηρεσία την υπ' αριθ. ……………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης της αναγνωρισμένης Τράπεζας ……………………………………………………………………..………./ ή του 
Ε.Τ.Α.Α. / Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. / ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με ημερομηνία έκδοσης 
……………………………………..….. ποσού …………………………….………….., η οποία αντιστοιχεί στο 5% της αξίας της 
Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. Πρωτ. ……………………………………….. 
έγγραφο της …………………………………………………………………. .  
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Η εγγύηση θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» μέσα σε  30 ημέρες από την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης 
των υπηρεσιών του Αναδόχου από την «Ομάδα Επίβλεψης» και έπειτα από την έγκριση και οριστική 
παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της ΔΕΥΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

Η υπ’ αριθ. ………………. Εγγυητική Επιστολή, η οποία έχει εκδοθεί από …………………………….. ποσού  
………………….€, η οποία κατατέθηκε από τον «Ανάδοχο» για την συμμετοχή του στον διενεργηθέντα 
διαγωνισμό, επιστρέφεται σήμερα σε αυτόν επέχοντος τούτης της σύμβασης θέση απόδειξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

12.1 Σημαντικότατη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και 
της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του «Αναδόχου» 
θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η 
συστηματική εκ μέρους του «Αναδόχου» μη τήρηση της υποχρέωσής του αυτής είναι λόγος διάλυσης της 
Σύμβασης και έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 

12.2 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο 
και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στην Μονάδα, ο «Ανάδοχος» και η Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  θα 
αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν ο εργασίες στην 
ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο «Ανάδοχος» θα λειτουργεί τις Μονάδες Αφαλάτωσης με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λπ., σε περίπτωση εργασιακών 
προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο «Ανάδοχος». 

12.3 Ο «Ανάδοχος» έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στη Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αμέσως, 
κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει την παρούσα Σύμβαση. Η απόδειξη της 
ανώτερης βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον «Ανάδοχο». 

Σε περίπτωση ανώτερης βίας ο «Ανάδοχος» θα έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση θα 
προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο, 
σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Ο «Ανάδοχος» οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και 
να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό, όσο και το προσωπικό του. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καταστάσεων ανώτερης βίας, δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των γεγονότων 
ή των περιστατικών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση ανώτερης βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

13.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι τα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη 
σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη Διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα: 

1. Σύμβαση Αναθέτουσας Αρχής - Αναδόχου 
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού 
3. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών, μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 
αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της 
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Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

13.2 Ανώτερα Βία 

13.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», τα 
οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 
Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών 
αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. 

13.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών. 

13.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προ βλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 
Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο «Ανάδοχος» αρνηθεί την εκτέλεση 
της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει τον «Ανάδοχο» έκπτωτο, κατά τις σχετικές 
διατάξεις του Νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
14.1 Έκπτωση Αναδόχου 
Εφόσον ο «Ανάδοχος» παραβιάζει τις εκ της Σύμβασης υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του Άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
14.2 Διάλυση της Σύμβασης 
14.2.1 Η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, εφόσον προκύπτει ότι αποδεδειγμένα ο 
Ανάδοχος αδυνατεί να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του. 
14.2.2 Ο «Ανάδοχος» επίσης δικαιούται στην διάλυση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα η Δ.Ε.Υ.Α. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αδυνατεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποπληρωμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 
14.2.3 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί 
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση 
που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 
 
14.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους 
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως για αυτόν τη Σύμβαση εάν δεν 
εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, ενώ πτώχευση 
μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά 
από έγκριση της  Αναθέτουσας Αρχής.   
 
14.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της. 
 
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη Βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του «Αναδόχου» που 
εκδίδεται από την «Ομάδα Επίβλεψης» όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
«Ανάδοχο», και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 
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Σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω Βεβαίωσης με απόφαση 
του Αναθέτουσας Αρχής. Παράλληλα συντάσσεται και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εάν απαιτείται. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον «Ανάδοχο», σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της 
παρούσας μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του «Αναδόχου» και την παραλαβή 
του συνόλου του αντικείμενου της Σύμβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15.1 Εάν ο «Ανάδοχος» θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε παράταση χρόνου για την εκτέλεση των 
έργων και/ή επιπρόσθετη πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την «ΔΕΥΑΗ» περιγράφοντας αναλυτικά 
και τεκμηριωμένα το γεγονός ή τις καταστάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Εάν ο «Ανάδοχος» 
δεν ειδοποιήσει την «ΔΕΥΑΗ» μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δεν θα έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε 
παράτασης χρόνου ή επιπλέον πληρωμής και η «ΔΕΥΑΗ » δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση σε σχέση με το 
αίτημα του «Αναδόχου». 

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος του «Αναδόχου», κατά τα παραπάνω, η «ΔΕΥΑΗ » 
θα πρέπει να απαντήσει με αποδοχή ή με μη αποδοχή και λεπτομερή σχόλια. Μπορεί επίσης να ζητήσει 
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να δώσει την απάντησή του στον ισχυρισμό 
– απαίτηση μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ειδοποίηση του «Αναδόχου». 

15.2 Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να διατηρεί τόσο ενημερωμένα όσο χρειάζεται αρχεία για την 
υποστήριξη οποιονδήποτε απαιτήσεων μπορεί να έχει. Χωρίς να δεσμεύεται με κάποια υποχρέωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, αφού παραλάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση, κατά το παρόν Άρθρο, να 
παρακολουθεί το αρχείο του «Αναδόχου» και/ή να δίνει οδηγίες, ώστε ο «Ανάδοχος» να κρατήσει 
επιπλέον στοιχεία για το αρχείο του. Ο «Ανάδοχος» πρέπει να επιτρέπει στην «ΔΕΥΑΗ» να ελέγχει τα 
αρχεία του και να δίνει αντίτυπα αυτών στην «ΔΕΥΑΗ ». 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
16.1 Νομοθεσία 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τα αναφερόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στη Διακήρυξη. 
16.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του «Αναδόχου» και της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
«ΔΕΥΑΗ» ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων, θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και 
προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον «Ανάδοχο» και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Υπηρεσία στον «Ανάδοχο» θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση …… 

Η παρούσα Σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, σε 
τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, των οποίων ένα έλαβε ο «Ανάδοχος» και τρία η «ΔΕΥΑΗ ». 

 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
Για την ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 
 

…………………… 
 
 

 Για τον «Ανάδοχο» 
 

……………………………… 
 
 

……………………………… 
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