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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

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

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΦΟΙΝΙΚΙΑ 

Πόλη  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  71500 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

Τηλέφωνο  2810 529379 

Φαξ  2810 263678 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   amanaki@deyah.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.deyah.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)   

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

O 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  ο Τομέας Ύδατος. 

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)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr . 

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης,  άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν  λόγω εργαλεία  και συσκευές  είναι δυνατή στην 
διεύθυνση www.deyah.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση: amanaki@deyah.gr  

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας‐Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ΔΕΥΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγο 
σύμβαση  θα    βαρύνει  τον  με  Κ.Α.  :  62.07.0156  και  τον  Κ.Α.  54.00.6024  με  σχετική  πίστωση  του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 Της ΔΕΥΑΗ. 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: 

Η λειτουργία  , η συντήρηση, η υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη των εγκαταστάσεων του 

έργου της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (έργο MBR) επί 24ώρου 

βάσεως για 4 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 
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Η  εν  λόγω  υπηρεσία    κατατάσσεται    στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων 
(CPV) : 90420000. 

Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα: 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.  

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  74.400,00  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 και  ΦΠΑ : 14.400,00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  δώδεκα (12) μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των 
Τεχνικών Προδιαγραφών  της παρούσας διακήρυξης.  

Το  κριτήριο  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  και  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  είναι  η  πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, μετά από τεχνική αξιολόγηση. 

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. 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, 
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 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”,  

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

− της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση 
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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− 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. 

− Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  η  ΔΕΥΑΗ  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) “19REQ005245711 2019‐07‐09”. 

− Το  εγκεκριμένο  αίτημα  που  καταχώρησε  η  ΔΕΥΑΗ  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) “19REQ005245752 2019‐07‐09”. 

− Την με αριθμό 3/2019 και ΑΔΑ: 6ΝΒ9ΟΡΙΗ‐9Θ7 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ περί Συγκρότησης τριμελούς 
Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση  διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών  και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών 
για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2019. 

− Το εισηγητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 5353/7‐6‐2019 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση των 
τευχών και την ψήφιση και διάθεση πίστωσης στους Κ.Α. 62.07.0156 και Κ.Α.54.00.6024 με το εισηγητικό 
έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 5352/7‐6‐2019  του Γενικού Διευθυντού. 

− Την υπ’   αριθ. 259/2019 με ΑΔΑ: ΩΙΡ8ΟΡΙΗ‐ΦΜ0 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον 
τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και  την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. 

Οι  προσφορές  μπορούν  να  υποβληθούν  και  με  courier  ή  ταχυδρομείο,  αλλά  πρέπει  να  έχουν  φτάσει  στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6  Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

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/ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)  :   
www.deyah.gr , στις  09/07/2019..  

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: 

1. H προκήρυξη με αρ.πρωτ: 6552/9‐7 ‐2019.  

2. η παρούσα Διακήρυξη με αρ.πρωτ: 6551/9‐7‐2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

2.1.2  Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ.16). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις Δευτέρα έως Παρασκευή εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 7.30 έως 15:00. 

Για  την  παραλαβή  των  τευχών  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη  αναπαραγωγής  τους  ,  που 
ανέρχεται  σε  5,00  ευρώ,  εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την 
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης 
στο  πρώτο  εδάφιο  δαπάνης  και  τη  δαπάνη  της  ταχυδρομικής  αποστολής  τους.  Η  αναθέτουσα  αρχή 
αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή  ιδιωτικών  εταιρειών  μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3   Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  εγγράφως,  το αργότερο έξι  (6)  ημέρες πριν  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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: 

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα 
έγκαιρα,  δεν  έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο  έξι  (6)  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. 

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: 

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

Επίσκεψη στις Εγκαταστάσεις 

Οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  πραγματοποιήσουν  μετά  από  αίτησή  τους  επίσκεψη  στις  εγκαταστάσεις,  σε 
ημερομηνίες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού . 

Τα  αιτήματα  για  επίσκεψη  στην  Εγκατάσταση  υποβάλλονται  στο  Πρωτόκολλο  της  ΔΕΥΑΗ,  το  αργότερο  10 
ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία  λήξης υποβολής των προσφορών. 

Οι    επισκέψεις  στις  εγκαταστάσεις  του  Βιολογικού  Καθαρισμού  Ηρακλείου    θα    πραγματοποιηθούν      σε  
ημερομηνίες   που  θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω Πρωτοκολλημένου εγγράφου μέχρι και 5 
ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία  λήξης υποβολής των προσφορών. 

Οι  πιο  πάνω  επισκέψεις  θα  πραγματοποιηθούν    σε  συνεννόηση  µε  την  ΔΕΥΑΗ  και  ο  υποψήφιος  θα 
συνοδεύεται  από  δικούς  του  τεχνικούς  εμπειρογνώμονες  ή  άλλα  τεχνικά  στελέχη  της  επιλογής  του.  Θα 
συνοδεύεται,  επίσης,  από  εξειδικευμένο    τεχνικό  προσωπικό  της  ΔΕΥΑΗ  προκειμένου    να  του  παρέχονται 
διαθέσιμες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις 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.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα 
πρέπει  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο 
αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε από πρόσωπο  κατά  νόμο αρμόδιο  της  χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα ‐εταιρικά ή μη‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητό να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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 της παραγράφου  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.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 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 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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.  

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.  

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  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: 

2.2.2.1.    Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  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), 
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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 
αμετάκλητη 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. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων  εδαφίων  αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  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   

β) 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 

γ) ο Αναθέτων Φορέας  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.  

2.2.2.3  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2  του άρθρου 73  ν. 4412/2016,  πριν από  την εκπνοή  της προθεσμίας  της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.2.4.  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 του άρθρου 18 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 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) 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,  

(στ) 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 3.2 της παρούσας,  

(ζ) 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.  

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (ζ)    η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η ΔΕΥΑΗ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

2.2.2.5.  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  

2.2.2.6.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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. 

2.2.2.7.  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  73  του  ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να 
ασκούν  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  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.  

2.2.4  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  μέσο  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  για  την 
τελευταία τριετία (2016, 2015, 2014)μεγαλύτερο από 60.000 €)  

2.2.5  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών και : 

α) να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον:  

• Ένας    ηλεκτρολόγος  ή  μηχανολόγος  μηχανικός  Π.Ε.  ή  Τ.Ε.,  πλήρους  απασχόλησης,        τουλάχιστον 
τριετούς εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Συντήρησης.   

• Ένας διπλωματούχος χημικός μηχανικός, μερικής απασχόλησης, τουλάχιστον  τριετούς εμπειρίας σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Λειτουργίας. 

• Δύο τεχνίτες : ένας μηχανοτεχνίτης και ένας ηλεκτροτεχνίτης, πλήρους     απασχόλησης.  
• Ένας εργάτης γενικών καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης.    
• Υπηρεσίες  τηλεπαρακολούθησης  του  έργου  επί  24ώρου  βάσεως  και          εκτάκτων  επεμβάσεων, 

οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.   
• Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 
• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

β) Να διαθέτουν : 

 Εμπειρία  στη  λειτουργία  και  συντήρηση  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  σε  επίπεδο 
τουλάχιστον δευτεροβάθμιου καθαρισμού,  δυναμικότητας τουλάχιστον 20.000 ισοδυνάμων κατοίκων, για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολικά, με μία ή περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες, 
από 1‐1‐2010 έως την ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού 
σε    εφημερίδα  (διευκρινίζεται  ότι  η  ζητούμενη  δυναμικότητα  αφορά  πραγματική  δυναμικότητα,  με  την 
οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις και όχι αυτή του αρχικού σχεδιασμού). 

 Εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με σύστημα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) 
σε  επεξεργασία  λυμάτων είτε υπερδιήθησης σε επεξεργασία  νερού, δυναμικότητας τουλάχιστον 20.000 
ισοδυνάμων  κατοίκων,  για  τουλάχιστον  έξι  μήνες,  από  1‐1‐2010  έως  την  ημερομηνία  της  τελευταίας 
νόμιμης  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  σε    εφημερίδα  είτε  μόνοι  τους  είτε  σε 
κοινοπρακτικό σχήμα (διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη δυναμικότητα αφορά πραγματική δυναμικότητα με 
την οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις και όχι αυτή του αρχικού σχεδιασμού). 

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών ή  Ενώσεων Προσώπων,  το  ένα  τουλάχιστον μέλος θα πρέπει  να διαθέτει  τα 
παραπάνω.  Το μέλος αυτό θα συμμετέχει στο σχήμα της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων με ποσοστό 
τουλάχιστον  51  %  και  θα  τεθεί  επικεφαλής  (leader)  της  Κοινοπραξίας  ή  της  Ένωσης  Προσώπων.  Κάθε 
επιχείρηση  θα  συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα. 
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Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  περισσότερων  της  μιας  επιχείρησης  του  ιδίου  ομίλου  σε  διαφορετικά 
διαγωνιζόμενα  σχήματα,  αποτελεί  αιτία  αποκλεισμού  όλων  των  επιχειρήσεων  του  ομίλου  αυτού,  που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό.   

2.2.6  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα 
κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, και θα αποτελούν στοιχεία αποδοχής της 
υποψηφιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. 

2.2.7  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις 
καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.2  και  β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 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  ΤΕΥΔ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ doc. 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 
υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του 
οικονομικού φορέα ως   προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1της 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.  

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. 

Το  ΤΕΥΔ  κατά  περίπτωση  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2.2.8  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 2.2.2  οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α)  για  την παράγραφο 2.2.2.1 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 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα  για  τους οικονομικούς φορείς που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα  πιστοποιητικά ότι  δεν 
τελούν υπό πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό ή  υπό αναγκαστική  διαχείριση ή  ότι  δεν  έχουν υπαχθεί  σε 
διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά 
ισχύουν.  Τα φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν προσκομίζουν  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσεως  σε 
εκκαθάριση.  Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

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 2.2.2.1 και 
2.2.2.2  και  στην  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  2.2.2.4,  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 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ 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.  

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  στην  παράγραφο  1,  στις 
περιπτώσεις α΄  και β΄  της παραγράφου 2  και  στην περίπτωση β΄  της παραγράφου 4  του άρθρου 73  του  ν. 
4412/2016,  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 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην 
περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e‐Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2  του  άρθρου  80  του  ν.  4412/2016,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3.  (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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

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  2.2.4  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2014,2015  και 2016. 
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. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
ζητούμενα των Τεχνικών. 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με κατάλογο των υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς με 
τις  δημοπρατούμενες,  που  έχει  προσφέρει  από  1‐1‐2010    έως  την  ημερομηνία  της  τελευταίας  νόμιμης 
δημοσίευσης  της  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  σε  εφημερίδα,    συνοδευόμενη  από  τα    πιστοποιητικά  των 
εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν: 

 Ονομασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

 Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης 

 Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης 

 Ημερομηνίες έναρξης‐περαίωσης των εργασιών 

 Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ 

 Λειτουργική  και  τεχνική  περιγραφή  των  εγκαταστάσεων  με  σαφή  αναφορά  στη  δυναμικότητα 
σχεδιασμού και στη δυναμικότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόμενος 

 Προσωπικό που διέθεσε ο διαγωνιζόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών και θα συνοδεύονται 
σε  περίπτωση  εκτέλεσής  τους  στο  εξωτερικό  από  επικυρωμένες  επίσημες  μεταφράσεις  στην  Ελληνική 
γλώσσα. Θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα : 

     α)  Εάν  πρόκειται  για  αναθέτουσες  αρχές,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  θα  υποβληθούν  πιστοποιητικά 
συντασσόμενα ή θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή. 

     β)  Εάν   πρόκειται για  ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα 
συνταχθούν από το φορέα.  

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα 
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

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 





 

 

Σελίδα 16 

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.  

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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1  του άρθρου 73,  την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του  άρθρου  73  και  την  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016  εφόσον  έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν 
ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,  άλλως,  στην  περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχουν 
εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ)  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  75  του  ν.  4412/2016,  τα  αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά 
με  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  σε  περίπτωση  ανωνύμων  εταιρειών,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 

Β.9.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζόμενου  ότι  έχει  λάβει  γνώση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών,  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  σχετικών  με  αυτήν  διατάξεων  και  κείμενων 
νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

B.10.  Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  υποβάλλει  με  την  προσφορά  του  σχετική  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα 
αναφέρεται  η  δυνατότητα  να  διαθέσει  η  προσφέρουσα  εταιρεία  ή  κοινοπραξία  ή  ένωση  προσώπων,  το 
επιστημονικό προσωπικό που προτίθεται  να απασχολήσει,  για    την εκτέλεση  των υπηρεσιών της παρούσας 
διακήρυξης  (  κατ΄  ελάχιστο  θα  εμφανίζεται,  το  απαιτούμενο  επιστημονικό  προσωπικό  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 2.2.6, κατά  αριθμό σε όλες τις ειδικότητες, και με την απαιτούμενη εμπειρία). 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. 

Η  σχέση  εργασίας  του  επιστημονικού  προσωπικού  με  τον  διαγωνιζόμενο  θα αποδεικνύεται  με  βεβαιώσεις 
απασχόλησης  του  προσωπικού  σε  έργα  που  εκτέλεσε  ο  διαγωνιζόμενος  από  τους  αρμόδιους  φορείς  των 
έργων. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ενώσεως Προσώπων τα παραπάνω ως προς το επιστημονικό προσωπικό πρέπει  
να διατίθενται από ένα τουλάχιστον μέλος. 

B.11. Βεβαίωση της ΔΕΥΑΗ ότι εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του διαγωνιζόμενου επισκέφτηκαν επί τόπου τις 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ενημερώθηκαν από υπάλληλο της ΔΕΥΑΗ γι’ αυτές. 
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Τα  έγγραφα  του  παρόντος  υποβάλλονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα 
αποδεικτικά  τα οποία αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται αποδεκτά  και  σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Το  κριτήριο  για  την  κατακύρωση  της  υπηρεσίας    και  την  τελική  επιλογή  του  αναδόχου  είναι  η  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει  τιμής,  όπως αναλύεται στο άρθρο «Κριτήρια 
αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης» στο άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης.  

2.3.2  Κριτήρια Αξιολόγησης ‐ Τρόπος Αξιολόγησης 

Το  κριτήριο  για  την  κατακύρωση  της    υπηρεσίας  και  την  τελική  επιλογή  του  αναδόχου  είναι  η  πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

2.4  Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης  για  το 
σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά  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  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,  Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο. 

 είτε  (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά 
Ηράκλειο. 

 είτε  (γ)  με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  Κων.  Χατζηγεωργίου  2, 
Φοινικιά Ηράκλειο. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον  διαγωνισμό,  το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5  της παρούσας. Η 
αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………  

για την: ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Η»  

με αναθέτουσα αρχή τη ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./20…... 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει  το  διαγωνισμό  στον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος  (μεμονωμένου  ή 
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ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e‐mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά 

Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την  ημερομηνία  
υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της 
ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ)  σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  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  κάθε 
μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),  καθώς  και  ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 
χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  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.  Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014  (Α΄ 94)  είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 

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 το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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 την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη:  

 Α. Τιμές  

Η τιμή, της υπηρεσίας, δίνεται σε ευρώ  και θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν στην προσφερόμενη 
τιμή  υπάρχουν  περισσότερα  των  δύο  δεκαδικών  ψηφίων  π.χ.  τρίτο,  τέταρτο,  πέμπτο  κ.λ.π.  αυτά  δεν  θα 
λαμβάνονται υπόψιν και η προσφορά δεν θα απορρίπτεται. 
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 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 

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  3.%  και  στην  επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

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 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  κεφάλαιο  ....του  Παραρτήματος  ...της  παρούσας 
διακήρυξης.  

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  με  σαφήνεια  ένας  από  τους  τρόπους  πληρωμής  που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 5 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 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 προσωρινού αναδόχου) 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 102 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 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 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,  
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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  Αποσφράγιση προσφορών 

Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη 
της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 
η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  προειδοποίηση  ολίγων  λεπτών  της  ώρας  και  μετά  την  κήρυξη  της  λήξης  δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί,  εν  συνεχεία,  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η 
ώρα  και  ημέρα    υποβολής  αναγράφεται  τόσο  στο  πρωτόκολλο  όσο  και  πάνω  στον  κυρίως  φάκελο,  η  δε 
σχετική  καταχώρηση  στον  κυρίως  φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε  καταφατική 
περίπτωση,  μεταβαίνει  μέλος  της,  κατ’  εντολή  του Προέδρου  της  και  παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής 
σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  2.4.2  της  παρούσης,  αποσφραγίζει  τους  κυρίως 
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η ΔΕΥΑΗ 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 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά  την αποσφράγιση  των προσφορών η ΔΕΥΑΗ προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτών,  εφαρμοζόμενων  των 
κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  ειδικότερα  αναφέρονται  η  σειρά  προσέλευσης,  η  επωνυμία  του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι 
οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο  πρακτικό  και 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Μετά  την 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 
οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με  τους όρους  της παρούσας    και συντάσσεται πρακτικό για  την απόρριψη όσων  τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών 
προσφορών  αντίστοιχα  πληρούν  τα  ανωτέρω.  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.  
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γ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,  κατά την ημερομηνία1 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών 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 από την κοινοποίηση 
της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016. 
[Επισημαίνεται ότι η  εκτίμηση και  τα σχετικά αιτήματα προς  τους προσφέροντες  για  την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά  με  το  αν  μία  προσφορά  φαίνεται  ασυνήθιστα  χαμηλή  εναπόκεινται  στην  κρίση  είτε  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου  οργάνου  της 
αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή 
όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων  ενσωματώνεται  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία 
απόφαση] 

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 προσφορές2.  [Επισημαίνεται 
ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες3. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.  

3.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  ‐  Δικαιολογητικά  προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  πρόσκληση  στον 
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης4  και  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  2.2.8.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων 
αποκλεισμού  της  παραγράφου 2.2.2  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 ‐ 2.2.6  αυτής. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την 
παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να 
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την 
προθεσμία υποβολής  των δικαιολογητικών  για όσο  χρόνο απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των δικαιολογητικών 
από  τις  αρμόδιες  αρχές.  Το  παρόν  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή 
ζητήσει  την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά  τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν  το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που 
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

                                                            
1  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των  οικονομικών 

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 117)  
2  Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
3  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
. 
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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  2.2.2  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.3  ‐  2.2.6  (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  για  την 
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (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 2.2.3‐2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  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.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του 
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για 
ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

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 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

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

Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  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, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4  Ενστάσεις  

Σε περίπτωση  ένστασης  κατά πράξης  ή παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής,  η  προθεσμία άσκησής της 
είναι  πέντε  (5)  ημέρες από  την κοινοποίηση  της προσβαλλόμενης πράξης στον  ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η  ένσταση κατά  της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14  της παρούσας.  Για 
τον υπολογισμό  της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται  και οι ημερομηνίες  της δημοσίευσης  και  της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
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ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο 
έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν 
από  την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

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  106  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   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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. 

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 τους ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά 
και η παράδοση γίνεται τμηματικά   αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών    που  παραλήφθηκε  οριστικά]  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό 
δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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  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 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή 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  132  του  ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  





 

 

Σελίδα 26 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 2α και 3 του 
ν.4412/2016  δηλαδή  θα  πληρώνεται  το  100%  της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των 
υπηρεσιών. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  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.  

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., για την παροχή της υπηρεσίας   στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως  βαρύνεται  με  κράτηση    0,07%  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 (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)  

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  3%  και  στην  επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% 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 
έκπτωτος  από  τη  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: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 ΔΕΥΑΗ. 

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, 
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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. 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις  κατ’  εφαρμογή  των 
άρθρων  203,  206,  208,  207,  213,  218,  219  και  220  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κατ’  εφαρμογή  των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 
της σχετικής απόφασης. 

Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής 
αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η 
απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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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 Ειδική 
Επιτροπή που συγκροτείται, σύμφωνα με την  παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η 
οποία και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής.  

6.1.2.  Η  συνολική  τιμή  προσφοράς  αναφέρεται  σε  μονάδες  τελειωμένης  παροχής  υπηρεσιών.  Θεωρούνται 
πλήρεις από κάθε άποψη,  ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες της παραγράφου 1.1.3,   ανεξάρτητα από τη θέση 
και την έκτασή τους και περιλαμβάνουν: 

α)  Όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  παροχή  των  υπηρεσιών  για  τη  συνεχή 
λειτουργία και συντήρηση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας επεξεργασίας των 
λυμάτων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, με τη μελέτη του έργου και με 
τους όρους που αναφέρονται στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση. 

β)  Κάθε  γενική  δαπάνη,  απαραίτητη  για  την  πλήρη  εκτέλεση  των  παραπάνω  υπηρεσιών.  Καμία  αξίωση  ή 
αμφισβήτηση  σχετική  με  το  είδος  και  την  απόδοση  των  μηχανημάτων,  την  ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 

Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά τον οικονομικό φορέα: 

α) Δαπάνες για την 4μηνη πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, σύμφωνα με το 
σύνολο των χορηγούμενων στοιχείων‐ μελετών, σχεδίων κλπ και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα σχετικά 
άρθρα της παρούσας Διακήρυξης 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία, παρακολούθηση, επισκευή 
και συντήρηση όλων των μονάδων, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού, και γενικά για 
την  πλήρη  έντεχνη  και  επιστημονική  εκτέλεση  της  3μηνης  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  συνόλου  της 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  για:    ηλεκτρική  ενέργεια,  νερό,  καύσιμο  του  Η/Ζ 
πετρελαίου,  χημικά απαραίτητα για τη λειτουργία του MBR  και  την απολύμανση της εκροής, μεταφορά και 
απόθεση  της αφυδατωμένης ιλύος, μεταφορά και εναπόθεση εσχαρισμάτων, υδράσβεστο (ή άλλο ισοδύναμο 
υλικό)   και πολυηλεκτρολύτη. 

β)  Δαπάνες  για  μισθούς  και  ημερομίσθια  για  το  σύνολο  του  προσωπικού  του  άρθρου  31,  με  τις  νόμιμες 
προσαυξήσεις &  επιβαρύνσεις για  τις  εισφορές    του εργοδότη,  δώρα,  έκτατες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω 
απολύσεων, μετακινήσεις‐οδοιπορικά κλπ.   

γ) Δαπάνες συντήρησης  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων,  σύμφωνα 
με  το  πρόγραμμα  συντήρησης,  τα  εγχειρίδια  των  κατασκευαστών  και  την  τεχνική  περιγραφή  των 
εγκαταστάσεων. 

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία ή στην αποθήκη προβλεπόμενες εφεδρικές μονάδες 
(αντλίες, κινητήρες κλπ.), ο υφιστάμενος σε αργία εξοπλισμός καθώς επίσης και αυτός που θα εγκατασταθεί 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον οικονομικό φορέα ή από τη ΔΕΥΑΗ. 

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών και 
μικροεπισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του 
αυτοματισμού,  των επί  τόπου  (on  line)  οργάνων και  των επιστημονικών οργάνων  (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά)  σύμφωνα  με  τα  εγχειρίδια  των  κατασκευαστών,  τη  συμβατική  περιγραφή  των 
εγκαταστάσεων  και  το    Φάκελο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΦΑΥ).  Στις  δαπάνες  των  υλικών 
συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους κλπ. 

 Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  αντικατάστασης  και  επισκευής  όλου  του  εξοπλισμού  λόγω  βλάβης‐
φθοράς  που  οφείλεται  σε  κακό  χειρισμό  και  ελλιπή  συντήρηση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα 
(υλικά και εργασία).  

 Οι    αντικαταστάσεις  και  επισκευές  όλου  του  εξοπλισμού  λόγω  βλάβης,  φυσιολογικής  φθοράς  και 
μακρόχρονης  χρήσης    (ανεξάρτητα  εάν  η  φθορά  ή  η  βλάβη  διαπιστωθεί  στη  διάρκεια  της 
συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών ή προϋπήρχε) θα εκτελούνται με δαπάνες του οικονομικού φορέα, 
ο οποίος και   αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας και των μέσων για την προσθήκη ή 
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εγκατάσταση  του  αντικαθιστάμενου  εξοπλισμού  ή  την  επισκευή  του,  και  στην  οποία 
συμπεριλαμβάνονται  η  αποσυναρμολόγηση,  συναρμολόγηση  και  θέση  σε  λειτουργία  των 
αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα και στο άρθρο 31  
των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Γενικότερα  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  υποχρεωμένος  με  δαπάνες  του  να  προβαίνει  στο  σύνολο  των 
απαραίτητων εργασιών συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης‐αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε 
λειτουργία  του  εξοπλισμού,  σύμφωνα  πάντα  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα,  οδηγίες  κατασκευαστών  και  τις 
απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς 
συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) 
και  ανεξάρτητα  αν  οι  εργασίες  γίνουν  επί  τόπου  των  εγκαταστάσεων  ή  με  μεταφορά  του  εξοπλισμού  σε 
εξωτερικά  συνεργεία.  Επίσης  ο  οικονομικός  φορέας  θα  διαθέτει  με  δικές  του  δαπάνες  οποιοδήποτε 
εξοπλισμό,  μηχανήματα  ή  οχήματα  με  τους  χειριστές  τους  απαιτηθούν  για  την  επισκευή  του  συνόλου  των 
εγκαταστάσεων.  

δ)  Δαπάνες  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης  των  συστημάτων  τηλεχειρισμού  και  τηλελέγχου  της 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

ε)  Δαπάνες  προμήθειας,  μισθώσεως,  λειτουργίας  και  συντήρησης  εργαλείων,  εφοδίων,  μηχανημάτων, 
οχημάτων,  γερανοφόρων  οχημάτων,  βυτιοφόρων,  αποφρακτικών  κλπ.  με  τους  χειριστές  τους,  που 
απαιτούνται  για  τη  λειτουργία,  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  εξοπλισμού,  επισκευή  και  συντήρηση  του 
συνόλου των εγκαταστάσεων.  

στ)  Ειδικά  αναφέρονται  και  περιλαμβάνονται    όλες  οι    δαπάνες  χημικών  και  μικροβιολογικών  αναλύσεων, 
όπως προβλέπονται από το άρθρο 28 της διακήρυξης.     

Επίσης  περιλαμβάνονται  δαπάνες  υλικών  λίπανσης  μηχανημάτων  (λάδια,  λιπαντικά  κλπ),  δαπάνες  υλικών 
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών όπως φίλτρα, ρουλεμάν, φλάντζες,  τσιμούχες,  κοχλίες, περικόχλια, 
ασφάλειες, λυχνίες, μεμβράνες οργάνων και αισθητήρια επί τόπου (on line) μετρητών, περιελίξεις κινητήρων, 
στυπιοθλίπτες,  μικροεξαρτήματα  επιστημονικών  οργάνων,  μικροαυτόματοι,  μικροδιακόπτες  ασφαλείας, 
μπουτόν,  ενδεικτικές  λυχνίες,  πυκνωτές  διόρθωσης  συνφ,  ρελαί,  θερμικά,  όργανα  μέτρησης  πινάκων 
(βολτόμετρα,  αμπερόμετρα  κλπ),  εσωτερικές  καλωδιώσεις  πινάκων,  και  καλωδιώσεις  Η/Μ  εξοπλισμού, 
λυχνίες φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας,  κλπ. Όλα 
τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  υλικά  αφορούν  σε  στοιχεία  των  εγκαταστάσεων  είτε  περιλαμβάνονται  στο 
Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι  , αρκεί  να είναι  ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία, ανεξαρτήτως αν 
από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που 
αντικαθιστά υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

ζ) Περιλαμβάνονται ακόμη οι δαπάνες για τη  λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σωστή λειτουργία 
και συντήρηση των συσκευών και των μέσων απόσμησης στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, προς αποφυγή οχλήσεων από 
οσμές στον περιβάλλοντα χώρο και στους περιοίκους. Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια των 
απαραίτητων για τη λειτουργία τους αναλωσίμων. 

η)  Δαπάνες  για  την  υγιεινολογική  παρακολούθηση  των  εγκαταστάσεων  που  περιλαμβάνουν  την  εκτέλεση 
όλων των εργαστηριακών αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών των λυμάτων και της ιλύος, στην εισροή, 
στην  εκροή  και  στα  ενδιάμεσα  στάδια  λειτουργίας  της  Εγκατάστασης,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  
εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων (Παράρτημα ΙV , παράγραφος 4). 

θ) Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους.  

Κατ’ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής υπηρεσιών, 
βαρύνουν  τον  Π.Υ,  μόνο  στο  μέτρο  που  ίσχυαν  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν 
μεταγενέστερες  αυξομειώσεις,  αυξομειώνουν  αντίστοιχα  το  οφειλόμενο  τίμημα  παροχής  υπηρεσιών.  (Δεν 
ισχύει για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού). 

ι)  Δαπάνες  ασφαλίσεως  και  αποζημιώσεως  για  ατυχήματα  από  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα  που  θα 
προκληθούν  στο  προσωπικό  του  οικονομικού  φορέα  στον  κύριο  των  εγκαταστάσεων  ή  σε  τρίτους  που 
εμπλέκονται ή μη με την παροχή υπηρεσιών κλπ. 

ια) Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εγκαταστάσεων σε όλα τα τμήματα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 
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ιβ) Δαπάνες εμβολιασμών και λήψεων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο ανεξαιρέτως 
το προσωπικό του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ιγ)  Δαπάνες  προμήθειας  και  χορήγησης  στο  εργατικό  προσωπικό  του  οικονομικού  φορέα,  στο  προς 
εκπαίδευση προσωπικό της ΔΕΥΑΗ και στους υπαλλήλους της ΕΕΠ όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση 
εργασίας ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

ιδ)  Δαπάνες  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  της  ΔΕΥΑΗ.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  εκπαιδεύει 
προσωπικό της  ΔΕΥΑΗ εφόσον του ζητηθεί εγγράφως για να αποκτήσει την ικανότητα να αναλάβει μόνο του 
τη  λειτουργία  και  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  τόσο  σε  κανονικές  συνθήκες,  όσο  και  σε  έκτατες 
περιπτώσεις. 

ιε)  Δαπάνες  περιποίησης,  διαμόρφωσης,  δενδροφύτευσης,  συντήρησης  των  χώρων  πρασίνου  της 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (περιποίηση  με  χορτοκοπτικό,  λίπανση,  πότισμα  κλπ.)  και  δαπάνες  σύμφωνα  με  τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

στ)  Δαπάνες  για  το  συστηματικό  καθαρισμό  του  περιβάλλοντος  χώρου  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  για  την 
αποκατάσταση  των  περιφράξεων,  καθώς  επίσης  και  για  τον  καθαρισμό  του  συστήματος  απορροής  των 
όμβριων,  από  σκουπίδια  και  άχρηστα  αντικείμενα.  Επίσης  δαπάνες  για  τον  συστηματικό  καθαρισμό  του 
εσωτερικού  χώρου  των  κτιρίων,  καθώς  και  για  απομάκρυνση  καταργηθέντων  υλικών.  Περιλαμβάνονται 
δαπάνες για μεταφορά μεγάλων καταργηθέντων υλικών σε χώρο φύλαξης της ΔΕΥΑΗ,  μετά από έγκριση της 
ΕΕΠ. 

ιζ)  Δαπάνες  για  την  επιμέλεια  και  τις  εργασίες  συντήρησης  των  δομικών  κατασκευών  και  των    κτιριακών 
εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού  τους.  Ως  εργασίες  συντήρησης  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων 
θεωρούνται  οι  τυχόν  απαιτούμενες  αποκαταστάσεις  των  χρωματισμών  των  εξωτερικών  και  εσωτερικών 
επιφανειών  όλων  των  κτιρίων  και  των  δεξαμενών,  των  επιχρισμάτων,  των  μονώσεων  κλπ.  Επίσης  η 
αποκατάσταση  των  εσωτερικών  δικτύων  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  κλιματισμού  (όπου  υφίσταται  ψυκτικό 
σύστημα)  και  θέρμανσης  των  κτιρίων.  Στις  εργασίες  συντήρησης    του  εξοπλισμού περιλαμβάνονται  μεταξύ 
των άλλων κύρια οι βαφές των μεταλλικών τμημάτων, η αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων κλπ. 

Γενικά, οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού αφορούν: 

 Όλα  τα  κτίρια  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  και  τις  δεξαμενές  καθώς  και  τα  κτίρια  και  κτίσματα  Πινάκων  των 
αντλιοστασίων.  

 τις σωληνώσεις, τις μεταλλικές κατασκευές κλπ. και γενικά όλο τον Η/Μ εξοπλισμό. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τη συντήρηση και διατήρηση των δεξαμενών, φρεατίων και καναλιών 
σε καλή και λειτουργική κατάσταση οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 αποκατάσταση φθορών επιφανειακής διάβρωσης και σκυροδεμάτων 

 καθαρισμό τοιχωμάτων 

 επισκευές κα βαφή κιγκλιδωμάτων 

 εκκένωση , επιθεώρηση και καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων  
ιη)  Δαπάνες  λογαριασμών  σταθερής  και  κινητής  τηλεφωνίας,  καθώς  και  λειτουργίας  συντήρησης 
τηλεφωνικού κέντρου. 

ιθ) Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης. 

κ) Δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και φορτοεκφορτώσεων από και προς τις εγκαταστάσεις.  

κα)  Δαπάνες  για  τη  συντήρηση  όλων  των  μέσων  πυροπροστασίας  (αναγόμωση  πυροσβεστήρων, 
πυροσβεστικό  δίκτυο,  πυροσβεστικές  φωλιές  κλπ).  Επίσης  δαπάνες  για  τη  συνεχή  εκπαίδευση  του 
προσωπικού του οικονομικού φορέα σε θέματα πυρασφάλειας‐πυρόσβεσης. 

κβ)  Δαπάνες  συγκέντρωσης  και  κατάλληλης  διάθεσης  χρησιμοποιημένων  ορυκτελαίων  και  λιπαντικών  (πχ 
παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία για ανακύκλωση ή καταστροφή).     

κγ) Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές,  και οφείλονται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα. 

Οι δαπάνες που ακολουθούν και μόνο αυτές βαρύνουν  τη ΔΕΥΑΗ: 

α)Δαπάνη  για  την ηλεκτρική  ενέργεια  (ΔΕΗ)  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  Σημειώνεται  ότι  οποιαδήποτε προσαύξηση 
στα τιμολόγια ΔΕΗ της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cos φ< 0,95), αυτή (η προσαύξηση 
μόνον)  θα  καταβάλλεται  από  τον  οικονομικό  φορέα  με  παρακράτηση  από  την  επόμενη  πληρωμή  (καθαρή 
αξία, χωρίς ΦΠΑ). 
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β)  Δαπάνη  προμήθειας  χημικών,  που  χρειάζονται  για  τη  λειτουργία  του MBR  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου και κιτρικού οξέος) και   για την απολύμανση της εκροής (διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου). Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια οποιουδήποτε άλλου χημικού απαραίτητου για τη λειτουργία είτε 
τη συντήρηση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βαρύνει τον οικονομικό φορέα.  

γ) Δαπάνη για την προμήθεια του απαραίτητου πετρελαίου για τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
πετρελαίου. Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου απαραίτητου για τη λειτουργία είτε τη συντήρηση 
της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βαρύνει τον οικονομικό φορέα (όπως π.χ. για την κίνηση των οχημάτων του οικονομικού 
φορέα ). 

δ) Δαπάνη που συνδέεται με  εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 38 
της παρούσας. 

ε) Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση της αφυδατωμένης  ιλύος σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο 
χώρο .  

στ) Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση των εσχαρισμάτων σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο χώρο .  

ζ) Δαπάνη  που  αφορά  την  προμήθεια  υδρασβέστου  (ή  άλλου  ισοδύναμου  υλικού)    για  την  εξυγίανση  των 
εσχαρισμάτων.  

η) Δαπάνη που αφορά την προμήθεια του πολυηλεκτρολύτη.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1.  Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  4  μήνες.  Το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα  αρχίζει  από  την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

6.2.2. Η    συνολική διάρκεια  της σύμβασης μπορεί  να παρατείνεται μετά από   αιτιολογημένη απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι  το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα  του   αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  ΔΕΥΑΗ  οι  
υπηρεσίες  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.    Αν  οι  υπηρεσίες  πραγματοποιηθούν    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. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 
εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα  του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος  [σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει ανωτέρω η  
Διακήρυξη], 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. 
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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.  

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών,  με έκπτωση επί της 
συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  ΔΕΥΑΗ  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 που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑH 

 

 

                                                                                       Γεώργιος Βουρεξάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II‐ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓO :  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Η» 
 
K.A. 62.07.0156 
 

Αριθμός Μελέτης         6551/9‐7‐19 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α  Είδος  Ποσότητα  Τιμή Μήνα 
Συνολικό 
κόστος 

1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Η 

4 ΜΗΝΕΣ  15.000,00  60.000,00 

       Μερικό σύνολο  60.000,00 

      + Φ. Π. Α. 24%  14.400,00 

      Γενικό Σύνολο    74.000,00 

 
 

 
 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο Ιούνιος  2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

ΣηφακάκηΚρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI ‐ΤΕΥΔ 

                                                   
II.   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  φορέα  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 της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
‐ Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
‐ Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50369 
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο  ,  
Τ.Κ. 71500 
 
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Αμανάκη Γεωργία 
‐ Τηλέφωνο: 2810 529369 
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: amanaki@deyah.gr 
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyah.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
 σχετικού CPV)  Με  Αντικείμενο: «Λειτουργία και συντήρηση των 
 εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ »   
για τις ανάγκες  της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως πίνακας 

ΑΑ/Α  ΕΙΔΟΣ 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

∆.Ε.Υ.Α.Η» 
1    K.A.:62.07.0156  CPV : 90420000 

 
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………………………………..] 
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες :« Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων  
άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ» 
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  ΥΠΑΡΧΕΙ 
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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 αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 

Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,  μικρή  ή 
μεσαία επιχείρηση; 
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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 
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
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:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
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 
άλλους; 

[] Ναι [] 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. 

[   ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
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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 …): 

[……] 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
3. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση∙ 
4. δωροδοκία, 
5. απάτη 
6. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες∙ 
7. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας∙ 
8. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση: 

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  εις 
βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε 
προσώπου  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): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
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): 
[……][……][……][……] 

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο 
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……] 
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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  ασφάλισης,  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 ; 

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):  
[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  επιλογής  (ενότητα  �  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 η αναθέτουσα 
αρχή  ή  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  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  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 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν 
: 
α) ο αναθέτων φορέας έχει  τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) 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): [……]    
1  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3  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. 
4  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
5  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
6  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.  
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7  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). 
8  Σύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως 
“διαφθορά”. 
9  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). 
10  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. 
11  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. 
12  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”. 
13  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.". 
14  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 ) 
15  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18  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)  
19  Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽ 
εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που 
λήφθηκαν.  
20  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).  
21  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  
22  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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23  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. 
24  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
25  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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ‐ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓO :  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Η» 
 
K.A. 62.07.0156 
 

Αριθμός Μελέτης     6551/9‐7‐19 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η επεξεργασία στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γίνεται με τη μέθοδο των βιολογικών αντιδραστήρων μεμβρανών  (MBR), 
ώστε  να  επιτυγχάνεται  υψηλή  ποιότητα  εκροής,  κατάλληλη  ακόμα  και  για  αστική  και  περιαστική 
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011.   
Η διαστασιολόγηση των έργων της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έγινε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Παράμετρος  Χειμώνας  Καλοκαίρι 

Ισοδύναμοι Κάτοικοι  30.000  30.000 

Ημερήσια παροχή  σχεδιασμού 
[m3/d] 

6.000  6.000 

Ωριαία  παροχή  σχεδιασμού 
[m3/h] 

250  250 

BOD5 [kg/d]  2.100  2.100 

SS [kg/d]  1.950  1.950 

TKN [kg/d]  300  300 

ΤΡ [kg/d]  102  102 

Τ [οC]  15  22 

Ποσοστό  πτητικών  στερεών 
VSS/SS [%] 

75  75 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δέχεται  αστικά λύματα από το ευρύτερο οικιστικό συγκρότημα του  Ηρακλείου, που ξεκινά 
από  τη  Νέα  Αλικαρνασσό  προς  ανατολάς  και  τελειώνει  στο  Γάζι  προς  δυσμάς.  Η  συνολική  μέση  ημερήσια 
παροχή είναι σήμερα περίπου 6.000 m3 /ημέρα και θα διατηρηθεί  σταθερό.  
Η  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  περιγράφεται  αναλυτικά  στα  τεύχη  και  σχέδια  κατασκευής,  όπως  αναφέρεται  και  στο 
κεφάλαιο της τεχνική περιγραφής των εγκαταστάσεων. Στοιχεία της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ αποτελούν επίσης και οι 
εκδοθείσες  Αποφάσεις  Εγκρίσεως  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ),  η  Άδεια  Διάθεσης  Λυμάτων,  η  Άδεια 
Λειτουργίας κλπ. που πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο οικονομικός φορέας. 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η συνοπτική περιγραφή της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, είναι ως ακολούθως: 

Ι. Αντλιοστάσιο εισόδου εγκατάστασης  

Η  τροφοδοσία  του    αντλιοστασίου    γίνεται  από  τον  υφιστάμενο  αγωγό  παράκαμψης  των  δεξαμενών 
πρωτοβάθμιας καθίζησης.  

Οι  εσωτερικές  διαστάσεις  του  νέου  αντλιοστασίου  είναι  3,85x6,70m  και  η  κατασκευή  του  είναι  εξ 
ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Εντός του αντλιοστασίου υπάρχουν τέσσερα  (4) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα δυναμικότητας 280 
m3/h έκαστο, εφοδιασμένα με ρυθμιστές στροφών (inverters), τα οποία τροφοδοτούν ανά δύο (1+1 εφεδρικό) 
από ένα συγκρότημα λεπτοκοσκίνισης της νέας εγκατάστασης. Η ανέλκυση γίνεται με κατάλληλη ανυψωτική 
διάταξη  εγκατεστημένη στην άνω πλάκα  του αντλιοστασίου.  Υπάρχουν  δυο ανυψωτικές  διατάξεις,  μία ανά 
ζεύγος αντλιών. 

Όλοι οι αγωγοί εντός του αντλιοστασίου και μέχρι τα σημεία σύνδεσης τους με τους πλαστικούς αγωγούς 
πεδίου  είναι  κατασκευασμένοι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (AISI  304L).  Οι  τέσσερις  (4)  καταθλιπτικοί  αγωγοί 
καταλήγουν  σε  κοινό  συλλεκτήριο  αγωγό  και  από  εκεί  τροφοδοτούν  ανά  δύο  από  ένα  συγκρότημα 
λεπτοσκίνισης της νέας μονάδας.  
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Ο  χώρος  του  αντλιοστασίου  διαθέτει  δική  του  μονάδα  απόσμησης  (ξηρού  τύπου),  η  οποία  είναι 
εγκατεστημένη στην άνω πλάκα του αντλιοστασίου. 

ΙΙ. Μονάδα λεπτοκοσκίνισης ‐ Μέτρηση παροχής 

Το κτίριο της λεπτοκοσκίνισης έχει εξωτερικές διαστάσεις 7,50m x 15,15m και ωφέλιμη επιφάνεια 110 m3. 
Από το κτίριο εκκινούν τα δυο κανάλια μέτρησης παροχής. 

Στο κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 
 

 Δύο συγκροτήματα λεπτοκοσκίνισης 500 m3/h με οπή εσχάρας 1 mm. Τα συγκροτήματα θα συνοδεύονται 
από τους πίνακες ελέγχου τους. 

 Ένα συγκρότημα δοσομέτρησης ασβέστη δυναμικότητας 15‐50 kg/h με χοάνη προσθήκης ασβέστη 
χωρητικότητας 250 l για τη μείωση των οσμών.  

 Αντλητικό in‐line συγκρότημα αποτελούμενο από δυο αντλίες (1+1 εφεδρική) δυναμικότητας 11 m3/h στα 
40m, με τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα. Το αντλητικό συγκρότημα χρησιμοποιείται για την πλύση 
των συγκροτημάτων λεπτοκοσκίνισης   

 Μια χειροκίνητη γερανοδοκός ανυψωτικής ικανότητας 2 tn, για την εξυπηρέτηση των συγκροτημάτων 
λεπτοκοσκίνισης. 

 Δυο κοντέινερ συλλογής εσχαρισμάτων (1+1 σε εφεδρεία) χωρητικότητας 15 m3 έκαστο. 
Η  τροφοδοσία  κάθε  συγκροτήματος  λεπτοκοσκίνισης  γίνεται  από  ζεύγος  υποβρύχιων  αντλιών  που 

βρίσκεται    στο  αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης.  Τα  κόσκινα  τροφοδοτούνται  από  ανοξείδωτους  αγωγούς 
(AISI 304L). Οι υδραυλικές συνδέσεις καθιστούν δυνατή τη χιαστή λειτουργία των δυο κόσκινων. Τα κόσκινα 
είναι  απαραίτητα  για  την  ομαλή  λειτουργία  των  μεμβρανών.  Είναι  τύπου  περιστρεφόμενου  τυμπάνου  με 
διάμετρο 1800 mm,  δυναμικότητας 500 m3/h.  Είναι  κατασκευασμένα από ανοξείδωτο  χάλυβα με  σύστημα 
καθαρισμού βούρτσας και σύστημα πλύσης από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 

Τα λύματα διέρχονται μέσω του τυμπάνου και εν συνεχεία, μέσω των πολύ μικρών διακένων τετραγωνικής 
διατομής  της  εσχάρας,  διαχωρίζονται  τα  στερεά  με  μέγεθος  άνω  του  1 mm,  ενώ  τα  εσχαρισμένα  λύματα 
συνεχίζουν την πορεία τους στο κανάλι μέτρησης παροχής. 

Τα εσχαρίσματα από κάθε συγκρότημα λεπτοκοσκίνισης απομακρύνονται με σύστημα που τα συμπιέζει, 
τα αφυδατώνει και τα οδηγεί σε κοντέινερ χωρητικότητας 15 m3.  

Για  την  ελαχιστοποίηση  των  οσμών  και  εξυγίανση  των  εσχαρισμάτων  εγκαθίσταται  σύστημα 
δοσομέτρησης ασβέστη. 

  Τα παραγόμενα στραγγίδια, νερά πλύσης κλπ. συλλέγονται σε φρεάτια και μέσω υποδαπέδιου δικτύου 
καταλήγουν στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

  Το  κτίριο  λεπτοκοσκίνισης  διαθέτει  όλες  τις  υποδομές  για  εύκολη  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τμήματα 
εξοπλισμού και θύρες επικοινωνίας που εξυπηρετούν απρόσκοπτα όλες τις λειτουργίες  

Το κτίριο είναι συνδεδεμένο με το ενιαίο σύστημα απόσμησης,  το οποίο   εξυπηρετεί  ταυτόχρονα και το 
κτίριο αφυδάτωσης. Γίνονται τουλάχιστον έξι ανανεώσεις/ ώρα του αέρα του κτιρίου. 

Τα κανάλια μέτρησης παροχής έχουν μήκος 7,8 m και  πλάτος  0,60 m. Σε κάθε υπάρχει δίαυλος Parshall 
για τη μέτρηση παροχής σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας των μεμβρανών. 

ΙΙΙ. Βιολογική επεξεργασία  

Υπάρχουν  δύο  βιολογικοί  αντιδραστήρες  για  τη  βιολογική  επεξεργασία  των  λυμάτων  (ανοξικού  και 
αερόβιου όγκου 2x2.009 m3 = 4.018 m3). Κάθε βιολογικός αντιδραστήρας έχει διακριτή ανοξική και αερόβια 
ζώνη,  ενώ  στο  κατάντη  άκρο  του  υπάρχουν  δύο  δεξαμενές MBR.  Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  βιολογικής 
βαθμίδας είναι τα παρακάτω:  

• Ανοξική ζώνη ενεργού όγκου 2x588 m3 με τις παρακάτω διαστάσεις (ανά γραμμή) : 
‐Μήκος: 12,0m 
‐Πλάτος: 9,8m 
‐Βάθος υγρού: 5,0m 

• Αερόβια ζώνη ενεργού όγκου 2x1.421 m3 με τις παρακάτω διαστάσεις (ανά γραμμή): 
‐Μήκος: 29,0m 
‐Πλάτος: 9,8m 
‐Βάθος υγρού: 5,0m. 

 
Ανοξική ζώνη 

Στην  ανοξική  ζώνη  καταλήγουν  τα  ανεπεξέργαστα  λύματα  από  τις  διώρυγες  μέτρησης  παροχής  με 
ελεύθερη  πτώση,  καθώς  επίσης  και  η ανακυκλοφορία  του  ανάμικτου υγρού  που  είναι  πλούσιο  σε  νιτρικά. 
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Στην ανοξική ζώνη επιτυγχάνεται η βιολογική αναγωγή σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου του νιτρικού αζώτου 
σε αέριο αζώτου (Ν2) ή σε μονοξείδιο του αζώτου. Η απονιτροποίηση πραγματοπιοείται από μεγάλο αριθμό 
ετεροτροφικών βακτηριδίων, που οξειδώνουν την οργανική τροφή χρησιμοποιώντας νιτρικό άζωτο αντί  του 
οξυγόνου.  Η  διάσπαση  των  οργανικών  ενώσεων  κατά  την  απονιτροποίηση  ακολουθεί  τις  ίδιες  βιοχημικές 
αντιδράσεις με την αερόβια αναπνοή, με την μόνη διαφορά ότι ο τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το 
νιτρικό άζωτο.  

Για την ανάδευση του περιεχομένου σε κάθε ανοξική ζώνη υπάρχει σε κατάλληλη θέση ένας υποβρύχιος 
αναδευτήρας, που συνοδεύεται από σύστημα ανέλκυσης. 
Αερόβια ζώνη 

Στην αερόβια ζώνη το ανάμικτο υγρό εισέρχεται μέσω υποβρύχιας οπής από την έξοδο της ανοξικής ζώνης 
μήκους 8,0 m και ύψους 0,50 m. Στην αερόβια ζώνη παροχετεύεται οξυγόνο μέσω υποβρυχίου συστήματος 
διάχυσης,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  βιολογική  οξείδωση  της  αμμωνίας  σε  νιτρικό  άζωτο,  καθώς  επίσης  και  η 
αποικοδόμηση της οργανικής ύλης των λυμάτων.  

Η  διάχυση  του  αέρα  επιτυγχάνεται  με  διαχυτές  λεπτής  φυσαλίδας  από  EPDM.  Συνολικά  ανά  δεξαμενή 
υπάρχουν  486  διαχυτές.  Το  σύστημα  διαχυτών    διαμορφώνεται  σε  άκαμπτες  συστοιχίες,  ώστε  να 
διευκολύνεται η ανύψωση και η επιθεώρηση των διαχυτών, με κατάλληλη διάταξη. 

Ο αέρας στο σύστημα διάχυσης παρέχεται από τρεις φυσητήρες: δύο φυσητήρες σε λειτουργία και έναν 
σε εφεδρεία δυναμικότητας 5.000Nm3/h στα 600 mbar.  

Κάθε  φυσητήρας  ελέγχεται  από  ρυθμιστή  στροφών,  μέσω  του  οποίου  ρυθμίζεται  η  παροχή  εξόδου  με 
στόχο  την βελτιστοποίηση  της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος αερισμού.  Σε  κάθε αερόβια  ζώνη 
υπάρχει  από  ένας  μετρητής  διαλυμένου  οξυγόνου,  μέσω  του  οποίου  ελέγχεται  ο  ρυθμιστής  στροφών  του 
αντίστοιχου φυσητήρα.  

Για  την  καταπολέμηση  του  αφρού  από  την  ανεξέλεγκτη  ανάπτυξη  των  νηματοειδών,  υπάρχει  σε  κάθε 
δεξαμενή σύστημα καταιονιστήρων, για τον ψεκασμό της επιφάνειας της δεξαμενής.  
Σύστημα μεμβρανών (Membrane Bioreactor‐ΜΒR) 
Διαμόρφωση του συστήματος MBR  

Ο διαχωρισμός υγρών – στερεών από το ανάμικτο υγρό γίνεται με μεμβράνες μικροδιήθησης κοίλων ινών, 
οι οποίες διηθούν το ανάμικτο υγρό που υπάρχει έξω από την εξωτερική επιφάνεια των μεμβρανών προς το 
εσωτερικό τους.  

Κατά την διήθηση λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω λειτουργίες: 

 Οι αντλίες διαυγασμένων συνδέονται με το εσωτερικό των κοίλων ινών δημιουργώντας συνθήκες 
αναρρόφησης στις μεμβράνες, εξαναγκάζοντας το υγρό να διηθείται από την εξωτερική προς την 
εσωτερική πλευρά των μεμβρανών. 

 Ο αέρας πλύσης οδηγείται στο κάτω άκρο των μεμβρανών με ρυθμό και τρόπο που να εξασφαλίζει 
τυρβώδεις συνθήκες, αποτρέποντας την συσσώρευση στερεών στην επιφάνεια των μεμβρανών.  

 Η περίσσεια της παροχής (διαφορά εισερχόμενης παροχής ανάμικτου υγρού και παροχής διαυγασμένων) 
υπερχειλίζει στο βιολογικό αντιδραστήρα εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ανακυκλοφορία.  

 

Οι  μεμβράνες  που  αποτελούν  το  σύστημα  διήθησης MBR  ομαδοποιούνται  και  ενσωματώνονται  σε  ένα 
υποσύνολο (sub‐module) για ευκολότερη χρήση. Κάθε sub‐module περιέχει χιλιάδες μεμβράνες πακτωμένες 
στα δύο άκρα τους. Όλα τα μέρη του sub‐module είναι ανθεκτικά στα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον 
περιοδικό καθαρισμό των μεμβρανών.  

Τα  sub‐modules  μεμβρανών  συμπληρώνονται  με  τα  εξαρτήματα  διοχέτευσης  αέρα  και  απαγωγής  των 
διαυγασμένων και έτσι  διαμορφώνουν μία μονάδα διήθησης (module).  

Τα  modules  ενώνονται  σε  μία  σειρά  (rack)  μεμβρανών  διήθησης  και  στη  συνέχεια  οι  σειρές  (racks) 
ενοποιούνται  σε  μία  συστοιχία  μεμβρανών  (membrane  cells).  Κάθε  σειρά  μεμβρανών  συνοδεύεται  με  τα 
ειδικά τεμάχια για τη στήριξη και την ανέλκυσή της. 

Η  διαδικασία  λειτουργίας  είναι  σχεδιασμένη,  έτσι  ώστε  να  περιορίζεται  στο  ελάχιστο  η  παρέμβαση 
χειριστή. Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης των μεμβρανών γίνονται αυτόματα 
από το PLC της μονάδας, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης των μεμβρανών σε ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού. 
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Σύστημα πλύσης με αέρα  

 
Η  μονάδα  διαθέτει    ένα  σύστημα  πλύσης  με  αέρα  ειδικά  σχεδιασμένο  για  το  βέλτιστο  καθαρισμό  των 

Μεμβρανών.Ένα ειδικά σχεδιασμένο τεμάχιο είναι προσαρμοσμένο στη βάση κάθε module μεμβρανών, μέσω 
του  οποίου  μετατρέπεται  η  συνεχής  ροή  σε  διακοπτόμενους  παλμούς  αέρα.  Έτσι,  αυξάνεται  η 
αποτελεσματικότητα  του  καθαρισμού  των μεμβρανών,  ενώ  ταυτόχρονα μειώνεται η απαίτηση σε αέρα και 
κατά  συνέπεια  η  κατανάλωση  ενέργειας.  Η  διάταξη  εισάγει  τον  αέρα  και  ανάμικτο  υγρό  στη  βάση  των 
μεμβρανών λειτουργώντας σαν αεραντλία (air  lift effect). Οι φυσαλίδες αέρα αναμιγνύονται με το ανάμικτο 
υγρό και διερχόμενες ανάμεσα από τις ίνες των μεμβρανών τις καθαρίζουν από τη συσσώρευση στερεών. 
Δεξαμενές μεμβρανών και παρελκόμενος εξοπλισμός  

Για  το  διαχωρισμό  υγρών  –  στερεών  του  ανάμικτου  υγρού  έχουν  κατασκευαστεί  τέσσερις  δεξαμενές 
μεμβρανών, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι μεμβράνες μικροδιήθησης. Οι δεξαμενές  έχουν τις παρακάτω 
διαστάσεις: 

• Μήκος: 5,55 m 
• Πλάτος: 4,90 m 
• Βάθος υγρού: 2,70 m. 

Τα  λύματα  από  τις  αερόβιες  ζώνες  υπερχειλίζουν  σε  διώρυγα  πλάτους 1,20 m,  από  όπου  με  βαρύτητα 
μερίζονται  στις  δεξαμενές MBR.  Ο  πυθμένας  των  δεξαμενών  διαμορφώνεται  με  κλίσεις  προς  το  φρεάτιο 
στράγγισης, από όπου γίνεται η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος.  

Το  διαυγασμένο  υγρό  απομακρύνεται  με  την  βοήθεια  αντλιών  προς  τη  δεξαμενή  καθαρών,  ενώ  το 
ανάμικτο  υγρό  (στην  ουσία  η  διαφορά  εισερχόμενης  παροχής  ανάμικτου  υγρού  και  παροχής  διαυγασμένων) 
υπερχειλίζει  σε  κοινό  θάλαμο,  από  όπου  αναρροφούν  οι  αντλίες,  που  οδηγούν  την  ανακυκλοφορία  σε  δύο 
θαλάμους  απαέρωσης  που  κατασκευάζονται  κατάντη  των  βιολογικών  αντιδραστήρων.  Από  εκεί  η 
ανακυκλοφορία οδηγείται με βαρύτητα στην ανοξική ζώνη του αντίστοιχου βιολογικού αντιδραστήρα.  

Στο θάλαμο απαέρωσης επιτυγχάνεται μείωση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου στο ανάμικτο υγρό 
πριν την ανακυκλοφορία του και κατά συνέπεια αποφυγή δημιουργίας αερόβιων συνθηκών στην είσοδο της 
ανοξικής δεξαμενής, άρα αξιοποίηση όλου του όγκου αυτής.  

Εχουν  εγκατασταθεί  τέσσερις  (4)  συστοιχίες  μεμβρανών  (cells),  μία  σε  κάθε  δεξαμενή.  Πρόκειται  για 
μεμβράνες κοίλων ινών (hollow fibre) κατασκευασμένων από PVDF με ονομαστικό μέγεθος πόρων: 0,04 μm. 

Το σύστημα των μεμβρανών σχεδιάστηκε να λειτουργεί με τις παρακάτω υδραυλικές φορτίσεις:  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή σχεδιασμού   250  συνεχώς (8.760 ώρες) 

Μέγιστη παροχή   437,5  2 εβδομάδες (336 ώρες) 
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Παροχή αιχμής   1000  3 ώρες  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ     

Παροχή σχεδιασμού  250  4‐6 ώρες 

Μέγιστη παροχή   437,5  4‐6 ώρες 

Η εκκένωση κάθε δεξαμενής μεμβρανών γίνεται με βαρύτητα. Στην περίπτωση που η δεξαμενή είναι γεμάτη 
με ανάμικτο υγρό, αυτό οδηγείται στη δεξαμενή αποθήκευσης της ιλύος, ενώ όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με 
βιομηχανικό  νερό  και  χημικά  (κατά  τον  χημικό  καθαρισμό)  το  περιεχόμενο  της  δεξαμενής  οδηγείται  στο 
αντλιοστάσιο στραγγιδίων και μέσω αυτού στο αντλιοστάσιο εισόδου της μονάδας ΕΕΛ.   

Σε  κάθε  δεξαμενή  μεμβρανών  εγκαθίσταται  ένα  όργανο  μέτρησης  της  στάθμης,  διακόπτες  στάθμης 
(χαμηλής – υψηλής), καθώς επίσης και ένας μετρητής στερεών. 
Σύστημα καθαρισμού μεμβρανών  

Στο παρακείμενο κτίριο  εξυπηρέτησης,  στην αίθουσα φυσητήρων έχουν εγκατασταθεί  τρεις   φυσητήρες 
καθαρισμού  (air scouring)  των μεμβρανών  (ο ένας εφεδρικός), που ελέγχονται από  inverter, δυναμικότητας 
3.578 Nm3/h, στα 350 mbar. 

Στον αγωγό τροφοδότησης κάθε δεξαμενής μεμβρανών έχει εγκατασταθεί από ένας μετρητής παροχής. Η 
παροχή  αέρα  σε  κάθε  δεξαμενή  μεμβρανών  ελέγχεται  από  τον  inverter  και  το  PLC  της  μονάδας  διήθησης 
αυτόματα  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  μέτρηση  παροχής  που  γίνεται  στις  γραμμές  κατάθλιψης  των  αντλιών 
διαυγασμένων. 
Μονάδα δοσομέτρησης χημικών 

Για το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών χρησιμοποιείται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου και κιτρικού 
οξέος. Χρησιμοποιούνται έτοιμα διαλύματα, που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, συγκέντρωσης 12,5% κ.β. για 
το υποχλωριώδες νάτριο και 50% για το κιτρικό οξύ. 

Προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η  απαιτούμενη  για  κάθε  είδος  καθαρισμού  αραίωση,  τα  διαλύματα  δεν 
προστίθενται  απ'  ευθείας  στη    δεξαμενή  μεμβρανών  αλλά  εγχύονται  στον  αγωγό  του  καθαρού  νερού  με 
παροχή ανάλογη της αραίωσής τους.  

Η αποθήκευση των χημικών γίνεται σε δεξαμενές όγκου 2.000 λίτρων (μία για το υποχλωριώδες νάτριο και 
μία  για  το  κιτρικό  οξύ).  Οι  δεξαμενές  εγκαθίστανται  σε  λεκάνη  από  σκυρόδεμα,  σε  ξεχωριστό  χώρο  του 
παρακείμενου κτιρίου εξυπηρέτησης με κανάλι στραγγισμάτων, που θα οδηγεί τα στραγγίσματα σε φρεάτιο, 
από όπου θα απομακρύνονται με φορητή αντλία.  

Για τη δοσομέτρηση των χημικών έχουν εγκατασταθεί οι παρακάτω δοσομετρικές αντλίες:  

 Δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου: 1+1 δυναμικότητας 220 – 1.550 l/h στα 3 bar με 
δυνατότητα ρύθμισης 0% ‐ 100% 

 Δοσομετρικές αντλίες κιτρικού οξέως: 1+1 δυναμικότητας 5.000 l/h στα 3 bar με δυνατότητα ρύθμισης 0% ‐ 
100% 

Εκκένωση δεξαμενών MBR  
Η εκκένωση των δεξαμενών MBR γίνεται με βαρύτητα. Η διάταξη του συστήματος είναι τέτοια ώστε κατά 

τη διαδικασία εκκένωσης παρέχονται οι εξής δυνατότητες:  
A. Τροφοδότηση της δεξαμενή ιλύος:  

 κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας μέσω της παραπάνω διάταξης  γίνεται η απομάκρυνση της 
περίσσειας ιλύος από όλες τις δεξαμενές MBR προς τη δεξαμενή ιλύος 

 κατά τη φάση εκκίνησης της διαδικασίας καθαρισμού επί τόπου (clean in place ‐CIP) από μία δεξαμενή 
MBR το ανάμικτο υγρό από την εν λόγω δεξαμενή καταλήγει με βαρύτητα στη δεξαμενή ιλύος.  

B. Τροφοδότηση του αντλιοστασίου στραγγιδίων:  

 Κατά τη φάση του επί τόπου καθαρισμού μίας δεξαμενής MBR, το μίγμα νερού πλύσης και χημικών 
οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων.  

Τρόπος λειτουργίας μονάδας MBR 
Το  ανάμικτο  υγρό  από  τους  δύο  βιολογικούς  αντιδραστήρες  υπερχειλίζει    σε  κοινό  κανάλι,  απ’  όπου 
διανέμεται στις δεξαμενές MBR (κανάλι μερισμού MBR). 
Η μονάδα MBR έχει ανεξάρτητο πίνακα ελέγχου, με PLC, το οποίο παρέχει τοπικό έλεγχο και επικοινωνία με 
τον χρήστη. Μέσω του PLC ελέγχονται οι παρακάτω διαδικασίες: 

 Κανονική λειτουργία 

 Χημικός καθαρισμός 

 Καθαρισμός συντήρησης  

 Επί τόπου καθαρισμός (clean in place) 

 Καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων  
Μέσω  του  PLC  των  μεμβρανών  θα  ελέγχεται  όλος  ο  σχετικός  εξοπλισμός  (αντλίες  διαυγασμένων, 

φυσητήρες καθαρισμού, δοσομετρικά χημικών κτλ.).  
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Οι  μεμβράνες    λειτουργούν  συνεχώς  και  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  διακόπτεται  η  λειτουργία  τους, 
ώστε να γίνονται οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησής τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

Διαδικασία   Συχνότητα  Διάρκεια 

Ανάπαυση (relaxation)  12 min  60 sec 

Πλύση συντήρησης   7 ημέρες  50 min 

Καθαρισμός επί τόπου με χλώριο   90 ημέρες  515 min 

Καθαρισμός επί τόπου με κιτρικό οξύ   90 ημέρες  515 min 

Συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας παρουσιάζεται παρακάτω. 
Κανονική λειτουργία 

Σε κανονική λειτουργία οι αντλίες διαυγασμένων αναρροφούν από τις συστοιχίες μεμβρανών, ενώ 
διοχετεύεται αέρας μέσω των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών. 

Κάθε 12  λεπτά  συνεχούς  διήθησης,  η  λειτουργία  της  διήθησης  διακόπτεται  για  1min  και  οι  μεμβράνες 
παραμένουν  σε  ηρεμία,  ώστε  να  απομακρυνθεί  το  φιλμ  στερεών  που  προσκολλάται  στην  εξωτερική 
επιφάνειά  τους.  Κατά  την  διάρκεια  της  «ανάπαυσης»  (relaxation),  συνεχίζει  να  τροφοδοτείται  η  δεξαμενή 
μεμβρανών με ανάμικτο υγρό, χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός καθαρισμού.  
Χημικός καθαρισμός  

Κατά τη διαδικασία της διήθησης στις μεμβράνες επικάθονται στερεά,  τα οποία απομακρύνονται με την 
«ανάπαυση» (relaxation) των μεμβρανών με την πλύση με αέρα και σε ειδικές περιπτώσεις με την ανάστροφη 
πλύση. Ωστόσο, είναι αναγκαίος και ο χημικός καθαρισμός των μεμβρανών, που γίνεται με δύο τρόπους: την 
πλύση συντήρησης και τον καθαρισμό επί τόπου (CIP: clean in place).   
Πλύση συντήρησης  

Με την πλύση συντήρησης προβλέπεται χημικός καθαρισμός των σωληνώσεων των διαυγασμένων, καθώς 
επίσης  και  του  κοίλου  μέρους  των  μεμβρανών.  Η  διαδικασία  αυτή    γίνεται  κάθε  μία  έως  δύο  βδομάδες 
αυτόματα από το PLC της μονάδας, ωστόσο μπορεί να γίνει και χειροκίνητα. Η πλύση των μεμβρανών γίνεται 
με  την  βοήθεια  της  αντλίας  αναρρόφησης,  που  λειτουργώντας  ανάστροφα  οδηγεί  διαυγασμένο  υγρό  με 
χημικά στο εσωτερικό της μεμβράνης. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν είναι αναγκαία η εκκένωση της δεξαμενής 
από το ανάμικτο υγρό.  
Επί τόπου καθαρισμός (CIP: Clean in place) 

Ο καθαρισμός CIP προκειμένου να απομακρυνθούν τα όποια στερεά δεν απομακρύνθηκαν κατά την πλύση 
συντήρησης.  

Για τον καθαρισμό CIP εκκενώνεται το περιεχόμενο της δεξαμενής από το ανάμικτο υγρό και στη συνέχεια 
ξεπλένεται  το εξωτερικό  των μεμβρανών με  την  χρήση απολυμαντικού  (υποχλωριώδες  νάτριο),  ενώ γίνεται 
επιπλέον καθαρισμός με οξύ (πχ. κιτρικό οξύ) εφόσον στα λύματα υπάρχουν ανόργανα στερεά. 

Η  διάρκεια  της  διαδικασίας αυτής  είναι  της  τάξης  των 6 – 8 ωρών  και  ο  καθαρισμός πραγματοποιείται 
χωρίς την απομάκρυνση των μεμβρανών από την δεξαμενή. Όλες οι διαδικασίες είναι αυτόματες και δεν είναι 
αναγκαίος ο οποιοσδήποτε χειροκίνητος καθαρισμός ή η επαφή του χειριστή με τα χημικά. 

ΙV. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος‐ Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

Έχουν εγκατασταθεί τέσσερις αντλίες για την ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού (ένα ζεύγος για κάθε 
γραμμή  επεξεργασίας),  δυναμικότητας  1.000  m3/h.  Η  λειτουργία  των  αντλιών  ρυθμίζεται  μέσω  inverter. 
Ειδικότερα, στη δεξαμενή αερισμού και στη δεξαμενή μεμβρανών έχουν εγκατασταθεί δύο μετρητές στερεών, 
με  βάση  τις  μετρήσεις  των  οποίων  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  μέτρηση  της  παροχής  εισόδου,  ο  χειριστής 
επιλέγει τον ρυθμό ανακυκλοφορίας.  

Στους δύο αγωγούς ανακυκλοφορίας (ένας για κάθε βιολογικό αντιδραστήρα) έχει εγκατασταθεί από ένας 
μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού  τύπου για  τη μέτρηση  της παροχής ανακυκλοφορίας  και  τη ρύθμιση 
των inverters των αντλιών ανακυκλοφορίας.  

Η    ιλύς  από  κάθε  δεξαμενή MBR  οδηγείται  με  βαρύτητα  στη  δεξαμενή  αποθήκευσης  της  ιλύος,  που 
βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του κτιρίου αφυδάτωσης. 
 V. Αντλιοστάσιο διαυγασμένων 

Εχουν  εγκατασταθεί  έξι  (6)  αντλίες  αναρρόφησης  (permeate  pumps‐αντλίες  διηθήματος),  μία  για  κάθε 
συστοιχία  μεμβρανών  και  δύο  εφεδρικές,  δυναμικότητας  275  m3/h  στα  2  bar,  μέσω  των  οποίων  το 
διαυγασμένο υγρό απομακρύνεται από  τις  μεμβράνες  και  οδηγείται  σε    δεξαμενή  καθαρών όγκου 280 m3, 
όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  

Οι  αντλίες  διηθήματος  έχουν  την  δυνατότητα  και  ανάστροφης  λειτουργίας,  ώστε  να  παρέχεται  η 
δυνατότητα πλύσης των μεμβρανών με διαυγασμένο υγρό και με χημικά  (υποχλωριώδες νάτριο και κιτρικό 
οξύ).  Σε κάθε γραμμή των αντλιών έχουν εγκατασταθεί: 
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 μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου  (συνολικά δύο) 
 μετρητές πίεσης (ανάντη – κατάντη κάθε αντλίας) και  
 πρεσσοστάτες (ανάντη και κατάντη της κάθε αντλίας), που θέτουν την αντλία εκτός λειτουργίας σε 
περίπτωση ανίχνευσης υψηλής πίεσης  

Σε κάθε γραμμή των αντλιών έχει προβλεφθεί διάταξη δειγματοληψίας, με θολόμετρο για να είναι δυνατή 
εκτός από την εργαστηριακή μέτρηση της θολότητας και η επί τόπου μέτρησή της. 

Με το μετρητή παροχής υπολογίζεται η φόρτιση κάθε συστοιχίας μεμβρανών (flux), ενώ μέσω του μετρητή 
πίεσης ελέγχεται  το μπλοκάρισμα  (fouling)  των μεμβρανών. Με την υπέρβαση μίας προκαθορισμένης τιμής 
ξεκινά αυτόματα την διαδικασία πλύσης ή/και καθαρισμού των μεμβρανών. Οι ενδείξεις όλων των παραπάνω 
οργάνων μεταφέρονται στο PLC της εγκατάστασης για ενημέρωση και σήμανση alarm.  

VI. Δεξαμενή καθαρών –απολύμανση με χλωρίωση 

Το  διαυγασμένο  υγρό  από  τα  συγκροτήματα MBR,  μέσω  των  προαναφερθεισών  αντλιών  διηθήματος  
καταλήγουν σε  δεξαμενή καθαρών, όγκου 280 m3. Από τη δεξαμενή αυτή η εκροή οδηγείται με υπερχείλιση 
στην  υφιστάμενη  δεξαμενή  καθαρών  των  250 m3  (δεξαμενή  ΕΟΧ)  κι  από  εκεί  με  άντληση  στους  τελικούς 
αποδέκτες (γεωργικές καλλιέργειες). 

Στην έξοδο των μονάδων MBR η   συγκέντρωση του μικροβιακού φορτίου είναι της τάξης των 30/100 ml, 
ωστόσο υπάρχει  δοσομετρική αντλία που    προσθέτει  υποχλωριώδες  νάτριο στα  επεξεργασμένα  λύματα σε 
φρεάτιο μετά τη δεξαμενή καθαρών, πριν αυτά οδηγηθούν στη δεξαμενή καθαρών του ΕΟΧ (στην περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης για άρδευση) ή στο φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης (στην 
περίπτωση που  οδηγούνται στο θαλάσσιο αποδέκτη). 

 Η δοσομέτρηση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου   γίνεται από δύο δοσομετρικές αντλίες  (η μία 
εφεδρική) δυναμικότητας 0 – 11 l/h.  
   

VII. Κτίριο φυσητήρων 

Σε  επαφή  με  τις  δεξαμενές  των ΜBR  έχει  κατασκευαστεί  το  κτίριο  των φυσητήρων,  διαστάσεων  13,40m  x 
24,50m, στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 

 Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής βαθμίδας  
 Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεμβρανών MBR  

 Οι αντλίες αναρρόφησης από τις μεμβράνες MBR  

 Οι δεξαμενές αποθήκευσης των χημικών και οι δοσομετρικές διατάξεις  
 Το πιεστικό συγκρότημα του βιομηχανικού νερού δυναμικότητας 50 m3/h στα 50 mΣΥ, που αναρροφά 
από τη δεξαμενή καθαρών και τροφοδοτεί το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο άρδευσης της 
εγκατάστασης. 

 Η αίθουσα πινάκων για τον έλεγχο της λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας και των MBR. 

VΙΙI. Κτίριο αφυδάτωσης 

Το κτίριο της αφυδάτωσης  είναι μεταλλικό με ισόγειο και υπόγειο χώρο.  
Το ισόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής ανεξάρτητους χώρους: 

 Χώρο φυγόκεντρων. Εχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστό ηχομονωμένο χώρο 46,35 m2, ο οποίος  
αποσμείται. Εχουν εγκατασταθεί δύο φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος μέγιστης δυναμικότητας 20 
m3/h, οι οποίοι με συγκέντρωση λάσπης 1,5% στην είσοδο εξασφαλίζουν συγκέντρωση εξόδου 22%. Για 
τη έκπλυση του συγκροτήματος του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα χρησιμοποιείται νερό από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. Το στραγγίδια που παράγονται από τον διαχωρισμό των 
στερεών και από τις πλύσεις των φυγοκεντρικών διαχωριστών συλλέγονται και μέσω υποδαπέδιου 
δικτύου καταλήγουν στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

 Χώρο εγκατάστασης μονάδων πολυηλεκτρολύτη. Εχουν εγκατασταθεί δύο συγκροτήματα παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη χωρητικότητας 2000 l που καλύπτει τις ανάγκες των φυγοκεντρητών (ένα για κάθε 
φυγοκεντρικό διαχωριστή). Η μονάδα είναι συνεχούς λειτουργίας και περιλαμβάνει σύστημα 
αποθήκευσης και τροφοδότησης του πολυηλεκτρολύτη με τριθάλαμη δεξαμενή για την παρασκευή και 
ωρίμανση του διαλύματος. Εχουν εγκατασταθεί τέσσερις αντλίες θετικής εκτόπισης  τροφοδότησης 
πολυηλεκτρολύτη, δύο για κάθε φυγοκεντρητή, εκ των οποίων η μία για εφεδρεία. 

 Χώρο για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού πίνακα επιφάνειας 13,5 m2 που  διαθέτει θέση εργασίας με 
ορατότητα στον χώρο των φυγόκεντρων. 

 Υπόστεγο επιφάνειας 114 m2 για την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος (σε containers) και της 
σκόνης του πολυηλεκτρολύτη.   
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 Χώρο συνεργείου με επιφάνεια 36,50 m2. 

 Χώρο αποθήκης επιφάνειας 42,40 m2. 
Το υπόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής χώρους:  

 Χώρο εγκατάστασης αντλιών τροφοδοσίας φυγοκεντρητών, διατάξεις με ηλεκτροδικλείδες για την 
διαχείριση της περίσσειας ιλύος, εκκένωσης των δεξαμενών MBR προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων, 
καθώς επίσης και την υπερχείλιση ασφαλείας της δεξαμενής αποθήκευσης. Εχουν εγκατασταθεί 
τέσσερις αντλίες θετικής εκτόπισης για την τροφοδότηση των φυγόκεντρων (δύο για κάθε φυγοκεντρητή 
εκ των οποίων η μία για εφεδρεία), οι οποίες  αναρροφούν από τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος. Η 
ρύθμιση της παροχής πραγματοποιείται από ρυθμιστή στροφών (inverter). 

 Δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κωνικό 
πυθμένα για την αποφυγή επικαθήσεων. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής είναι περίπου 105m3. 
Για πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση υπερχείλισης της δεξαμενής υπάρχει ανοξείδωτος αγωγός (AISI 
304L) ο οποίος οδηγεί με βαρύτητα σε παρακείμενο φρεάτιο στραγγιδίων.    

 Στο κτίριο αφυδάτωσης έχουν εγκατασταθεί και οι μεταφορικοί κοχλίες αποκομιδής της αφυδατωμένης 
ιλύος, η οποία συλλέγεται σε containers προσωρινής αποθήκευσης χωρητικότητας 25 m3, που 
εγκατασταθίστανται σε υπόστεγο. Επίσης ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας της αφυδάτωσης 
οποίος εξυπηρετεί και τις μονάδες των αντλιοστασίου εισόδου, απόσμησης, αντλιοστάσιο στραγγιδίων 
και έργων προεπεξεργασίας ‐ λεπτοκοσκίνισης. Τέλος, τρεις γερανοδοκοί, δυο των 2 tn πάνω από τα 
φυγόκεντρα και ένας 0,5 tn που εξυπηρετεί το χώρο των αντλιών τροφοδοσίας των φυγόκεντρων.   

ΙX. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων  

Εχει  κατασκευαστεί  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  με  θάλαμο  δικλείδων.  Στο  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων 
καταλήγουν  στραγγίδια  από  τη  νέα  εγκατάσταση  (λεπτοκοσκίνιση,  μηχανική  αφυδάτωση,  χλωρίωση),  ο 
αγωγός  εκκένωσης  των  δεξαμενών  MBR,  καθώς  και  αυτός  της  εκκένωσης  της  δεξαμενής  αποθήκευσης 
περίσσειας ιλύος.  

Ο θάλαμος του νέου αντλιοστασίου στραγγιδίων έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,00x3,00m, βάθος 3,95m και 
η κατασκευή έχει γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Εντός  του  αντλιοστασίου  στραγγιδίων  έχουν  τοποθετηθεί  δύο  (2)  υποβρύχιες  φυγοκεντρικές  αντλίες, 
εκάστη δυναμικότητας 170m3/h (η μία εφεδρική).  

Όλοι  οι  αγωγοί,  τόσο  εντός  του  αντλιοστασίου  όσο  και  στο  θάλαμο  δικλείδων  και  μέχρι  τα  σημεία 
σύνδεσής  τους  με  τους  πλαστικούς  αγωγούς  πεδίου,  είναι  κατασκευασμένοι  από ανοξείδωτο  χάλυβα  (AISI 
304L). Οι δύο (2) καταθλιπτικοί αγωγοί καταλήγουν σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί τα στραγγίδια 
οδηγούνται στο αντλιοστάσιο τροφοδότησης των νέων έργων.  

X. Μονάδα απόσμησης  

Εχει  εγκατασταθεί  σύστημα απόσμησης  για  την  εξάλειψη  των ανεπιθύμητων οσμών.  Στο σύστημα είναι 
συνδεδεμένες οι παρακάτω μονάδες  

 Μονάδα λεπτοκοσκίνισης – μέτρησης παροχής 

 Κτίριο αφυδάτωσης – δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος. 
Η  διαστασιολόγηση  του  συστήματος  εξασφαλίζει  τουλάχιστον  6  ανανεώσεις/ώρα  σε  κάθε  μονάδα,  με 

αποτέλεσμα να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. 
Η μονάδα απόσμησης εγκαθίσταται παράπλευρα του κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος, σε εξωτερικό χώρο.  
Η  δυναμικότητα  της  μονάδας  είναι  6.900 m3/h.  Πρόκειται  για  μονάδα  του  οίκου AIR CLEAN  Ιταλίας  με 

εξασφαλισμένες εγγυήσεις καλής λειτουργίας.  
Τα πλεονεκτήματα του παραπάνω συστήματος απόσμησης είναι τα εξής : 

 Λόγω του ειδικά σχεδιασμένου και πατενταρισμένου πληρωτικού φλοιώδους υλικού (MonaFil) του 
βιόφιλτρου, δεν απαιτείται η χρήση χημικού (καυστική σόδα) κι έτσι αποκλείεται η περίπτωση 
δημιουργίας όξινων περιοχών στο πληρωτικό υλικό. Παράλληλα αποφεύγεται η χρήση δοσομετρικής 
αντλίας, δικτύου και παρελκόμενου εξοπλισμού με ό,τι συνεπάγεται αυτό (φθορές, απαίτηση 
συντήρησης, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.) 

 Δεν απαιτείται η χρήση πόσιμου νερού στο σύστημα διαβροχής, για λόγους αποφυγής δημιουργίας 
ιζημάτων, σε αντίθεση με άλλα συστήματα. Εξάλλου στο επιλεγέν σύστημα απόσμησης δεν 
δημιουργούνται ιζήματα λόγω της φύσης του πληρωτικού υλικού, η δε διαβροχή του πληρωτικού υλικού 
του βιόφιλτρου γίνεται από το δίκτυο του βιομηχανικού νερού.  

 Απαιτείται η αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού κάθε 6 χρόνια, σε αντίθεση με άλλα συστήματα, τα 
οποία απαιτούν συχνότερη αντικατάσταση. 

 Ο σχεδιασμός του συστήματος απόσμησης βασίζεται στη λογική της ανοιχτής δεξαμενής με τοιχία και 
βάση από σκυρόδεμα. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο ζωής και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες 
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(ήλιος, υγρασία κλπ), ενώ προσφέρει άμεση πρόσβαση στο σύστημα για λόγους συντήρησης – 
αποκατάστασης. 

 Το σύστημα έχει υψηλές αποδόσεις, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, μικρό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης, μεγάλο χρόνο ζωής του πληρωτικού υλικού, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί, έχει δε τη δυνατότητα να απομακρύνει πλήθος δύσοσμων ουσιών κι έτσι 
καθίσταται κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών. Επιπλέον από τη διεργασία δεν παράγονται δευτερογενή 
απόβλητα. 

Το μέσον απόσμησης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο βιόφιλτρο έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 Μεγάλο πορώδες 

 Δυνατότητα συγκράτησης νερού 
 Μεγάλη κατιοντοανταλλακτική ικανότητα  

 Παρέχει επίσης μεγάλο όγκο και επιφάνεια, χρήσιμα σε κάθε εφαρμογή. 
Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματική βιολογική οξείδωση και η μετατροπή σε άλλες άοσμες των δύσοσμων 
ουσιών που υπάρχουν στο αέριο ρεύμα εισόδου. 
Η επιφάνεια  του συστήματος είναι 46 m2 και ο  όγκος του πληρωτικού υλικού 69 m3. 
Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  πληρωτικού  μέσου  του  νέου 
βιόφιλτρου. 

ΔΥΣΟΣΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Οσμές  50000 OUe/m3  98% 

VOC  100 mg/m3  95% 

Υδρόθειο H2S  30 mg/m3  98% 

Αμμωνία NH3  50 ppm  98% 

Οργανικά σουλφίδια  5‐20 ppm  95% 

  

XI. Υποσταθμός μέσης τάσης‐ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Ο Υποσταθμός θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω τμήματα :  
• Καλώδιο παροχής 20 kV  
• Κυψέλες μέσης τάσης  
• Μετασχηματιστή 1000 kVA  
• Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης  
• Καλώδια μετασχηματιστή 
• Γειώσεις 
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος :  
Κυψέλες μέσης τάσης 
Για  την  ηλεκτροδότηση  των  νέων  εγκαταστάσεων  έχει  τοποθετηθεί  κυψέλη  η  οποία  αποτελείται  από  ένα 
πεδίο εισόδου καλωδίων και ένα πεδίο τροφοδοσίας του μετασχηματιστή, το οποίο αποτελείται από   : 

• Ένα  αυτόματο  διακόπτη  με  χαρακτηριστικά  24kV/630A/12.5kA  με  πηνίο  εργασίας  220V/50  Hz 
βοηθητικές  επαφές  και  κλειδαριά  στο  OFF  με  σετ  χωρητικού  καταμεριστή  και  τρεις  ενδεικτικές 
λυχνίες παρουσίας τάσης 

• Ένα  περιστροφικό  διακόπτη  κενού  με  χαρακτηριστικά 24kV/630A/16kA  με  μηχανικά  μανδαλωμένο 
γειωτή στο κάτω μέρος. 

• Ένα  προγραμματιζόμενο  ηλεκτρονικό  ηλεκτρονόμο  έντασης  για  προστασία  δικτύων  διανομής Μ.Τ. 
από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και διαρροή προς τη γη.  

• Διάγραμμα χειρισμών εξωτερικά από την κυψέλη τροφοδοσίας του μετασχηματιστή. 
Μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης 1000kVA  20kV/400V 
Εχει τοποθετηθεί ένας μετασχηματιστής ισχύος 1000KVA τύπου ελαίου.  
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή είναι: 
Αριθμός φάσεων : ……………………….3 
Συχνότητα : ………………………………50 Hz 
Ονομαστική τάση πρωτεύοντος:………..20 kV 
Ονομαστική τάση δευτερεύοντος:……..400 V 
Ισχύς: ……………………………………1000 kVA 
Λόγος Μ/Σ: ………………………………20kV/400V 
Απώλ. χωρίς φορτίο   ………………….1300 W 
Απώλ. με πλήρες φορτίο: ………………6500 W 
Τάση βραχυκύκλωσης:…………………..4% 
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Τύπος σύνδεσης : ……………………….Dyn11 
Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης  

Έχει τοποθετηθεί  ένας γενικός πίνακας χαμηλής τάσης.  
Ο  γενικός  πίνακας  χαμηλής  τάσης    αποτελείται  από    πεδία  ισταμένου  τύπου    ,  κατάλληλα  για  να 

συνδεθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πίνακα τύπου κιβωτίου, άριστης ποιότητας 
κατασκευής  και  με  μεγάλη  ευελιξία  στην  τοποθέτηση  των  εσωτερικών  υλικών.  Η  κατασκευή  είναι  από 
λαμαρίνα  πάχους  2mm,  βαμμένη  με  αντισκωρική  βαφή  και  ηλεκτροστατική  βαφή  RAL  7032  υψηλής 
ποιότητας. Είναι απολύτως στεγανά, προστασίας ΙΡ 55, με πλήρη προστασία έναντι εκτοξευμένου νερού και 
έναντι  βλαβερών  επικαθήσεων  σκόνης.  Οι  εσωτερικοί  οδηγοί  στήριξης  είναι  κατασκευασμένοι  από  ειδικό 
προφίλ πάχους 3 χλστ, με προκατασκευασμένες οπές στήριξης εξαρτημάτων. Στην εξωτερική όψη των γενικών 
πεδίων των Μ/Σ και των Η/Ζ θα υπάρχουν όργανα ενδείξεων τάσης και ρεύματος.  

Τα πεδία έχουν ένα σετ από βοηθητικά υλικά που κάνουν τον πίνακα λειτουργικό, ασφαλή και εύκολο στη 
συντήρηση όπως: 

• βάσεις στήριξης και εισαγωγής καλωδίων 
• φωτιστικά πίνακα 
• σύστημα στήριξης και επικάλυψης ζυγών διανομής 

Ο κάθε πίνακας που   συγκροτεί  τα πεδία περιέχει όλα  τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία υποδομής  (ζυγούς 
χαλκού  φάσεων‐ουδέτερου,  γης,  κλέμες  εξόδου  καλωδίων,  γείωση  εσωτερικών  μεταλλικών  μερών, 
εσωτερικές καλωδιώσεις και  σήμανση εξαρτημάτων). 

Ο νέος γενικός πίνακας αποτελείται από: 
• το  πεδίο  εισόδου,  στο  οποίο  θα  γίνεται  η  σύνδεση  του  πίνακα  με  τον  μετασχηματιστή  μέσω 

αυτόματου διακόπτη (βλέπε μονογραμμικό σχέδιο πίνακα),  
• το πεδίο του Η/Ζ, όπου συνδέεται το Η/Ζ με τον γενικό μέσο αυτόματου διακόπτη,  
• τα πεδία  τροφοδοσίας  της  εγκατάστασης,  μέσα στα οποία θα υπάρχουν αυτόματοι διακόπτες  για 

την τροφοδοσία των ηλεκτρικών πινάκων του έργου  : 
• το  πεδίο  αντιστάθμισης  και  έχει  τοποθετηθεί  ο  κατάλληλος  αριθμός  πυκνωτών  ώστε  να 

πετυχαίνουμε συνολικό συντελεστή ισχύος 0.96. 
Οι  αυτόματοι  διακόπτες  εισόδου  που  έχουν  εγκατασταθεί  έχουν  μεγάλη  ισχύ  διακοπής  (50  kΑ),  είναι 

αρίστης  ποιότητα  κατασκευής  και  διαθέτουν  ηλεκτρονικό  σύστημα  προστασίας  με  καμπύλη  αντίστροφου 
χρόνου, περιοχή με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση και περιοχή ακαριαίας λειτουργίας 

Για  την προστασία του ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους έχει  χρησιμοποιηθεί αντίστοιχος διακόπτης,  ενώ για 
τις υπόλοιπες αναχωρήσεις από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης υπάρχει αυτόματος διακόπτης.  

Στο τμήμα εισόδου του μετασχηματιστή έχει εγκατασταθεί μόνιμη συστοιχία πυκνωτών μεγέθους 70 kVAR 
εκάστη για την αντιστάθμιση της άεργου ισχύος του μετασχηματιστή. 
Γείωση Υποσταθμού. 

Έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστημα γείωσης προστασίας των εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης της 
εγκατάστασης  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στους  ΚΕΗΕ.  Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  των  συσκευών  και 
μηχανημάτων έχουν γειωθεί με αγωγό κατάλληλης διατομής. Για τη γείωση της εγκατάστασης χαμηλής τάσης 
και  του  ουδέτερου  κόμβου  του  μετασχηματιστών  και  των  μεταλλικών  τμημάτων  του  υποσταθμού  έχει 
εγκατασταθεί  ξεχωριστή  γείωση  με  τρίγωνο  γείωσης  από  ηλεκτρόδια  χαλκού  μήκους  2.5  μέτρων.  Με  τον 
τρόπο αυτό η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης είναι <1 Ω. 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Το  ΗΖ  που  έχει  εγκατασταθεί  στο  έργο  είναι  στιβαρής  κατασκευής,  σύγχρονης  τεχνολογίας  με  ενιαία 
μεταλλική βάση αποτελώντας αυτοτελή μονάδα και είναι κατάλληλο τόσο για συνεχή επικουρική λειτουργία, 
όσο και για εφεδρική λόγω σφάλματος ή διακοπής κύριας παροχής (ΔΕΗ).  Το συγκρότημα αποτελείται από τα 
παρακάτω μέρη: 

• Την κινητήριο μηχανή ντίζελ (DIESEL) 
• Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
• Την κοινή αντικραδασμική βάση στηρίξεως 
• Τον ειδικό σύνδεσμο και συνδεσμοθάλαμο 
• Τους συσσωρευτές  
• Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων 
• Το σύστημα παροχής καυσίμου 
• Συσκευή προθέρμανσης 
• Τους πίνακες ενδείξεων, ελέγχου, αυτόματης προστασίας, αυτόματης μεταγωγής. 

Κινητήριος Μηχανή 
Η κινητήριος μηχανή ντίζελ είναι βιομηχανικού τύπου, 1.500στρ/λεπτό, υδρόψυκτη, κλειστού κυκλώματος 

αναγκαστικής  κυκλοφορίας  με  αντλία  και  με  κυψελωτό  ψυγείο  με  ανεμιστήρα.  Όλα  τα  κινητά  μέρη  του 
ψυγείου είναι πλήρως προστατευμένα με κατάλληλους προφυλακτήρες.   
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(α)  Ισχύς μηχανής:  Είναι  κατάλληλη  για  την  εξασφάλιση  της ονομαστικής  ισχύος  της  γεννήτριας,  σε συνεχή 
λειτουργία, με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,8.  
(β) Δυνατότητα υπερφορτώσεως 10% για μια ώρα  
(γ) Διαθέτει μηχανικές βαλβίδες με ωστήρια και τα χιτώνια των κυλίνδρων είναι αφαιρετικού τύπου.  
Εξαρτήματα και Παρελκόμενα 

Η μηχανή ντίζελ είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω: 
(α) Φίλτρα λαδιού  
(β) Αντλία λαδιού 
(γ) Ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών.  
(δ) Ψυγείο λαδιού  
(ε) Φίλτρο αέρα 
(στ) Αντλία καυσίμου 
(ζ) Φίλτρα καυσίμου βαρέως τύπου 
(η) Ηλεκτρικό εκκινητή 24 V DC κατάλληλου ισχύος 
(θ) Γεννήτρια (Δυναμό) για φόρτιση των μπαταριών 
(ι) Σιγαστήρα καυσαερίων (μείωση κατά 15dB(Α))  
(ια) Συστοιχία μπαταριών 24 V κατάλληλη για 10 τουλάχιστον εκκινήσεις του ζεύγους  
(ιβ) Ψυγείο νερού κατάλληλο για τροπικά κλίματα 
Αισθητήρια αυτοματισμού του κινητήρα 

Η μηχανή ντίζελ είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα αυτοματισμού για την προστασία και  καλή 
λειτουργία της : 
(α) Μανόμετρο στον κινητήρα για μέτρηση της πιέσεως λαδιού. 
(β) Πιεζοστάτη λαδιού για σήμανση και διακοπή σε περίπτωση χαμηλής πίεσης. 
(γ) Θερμοστάτη νερού ψύξης για σήμανση και διακοπή σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας. 
(δ) Φλοτεροδιακόπτη  στην  δεξαμενή  καυσίμου,  για  σήμανση  και  διακοπή  σε  περίπτωση  χαμηλής  στάθμης 
καυσίμου. 
Σύστημα ψύξης πετρελαιοκινητήρα 

Η ψύξη του πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω κλειστού κυκλώματος νερού που θα αποτελείται από 
κυψελωτό  ενισχυμένο ψυγείο  νερού  κατάλληλο  για  τροπικά  κλίματα,  πιεστικό  ανεμιστήρα που θα  κινείται 
από  τον  πετρελαιοκινητήρα,  αντλία  κυκλοφορίας  του  νερού  και  θερμοστάτη  για  τη  διατήρηση  σταθερής 
θερμοκρασίας νερού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει αισθητήρα για την προστασία του πετρελαιοκινητήρα από 
υψηλή θερμοκρασία νερού.  
Σύστημα λίπανσης 

Η  λίπανση  είναι  βεβιασμένη  μέσω  γραναζωτής  αντλίας.  Το  σύστημα  περιλαμβάνει  αισθητήρα  για  την 
προστασία  του  πετρελαιοκινητήρα  από  χαμηλή  πίεση  του  λαδιού,  βάνα  εκκένωσης  και  ψυγείο  λαδιού.  Η 
συμπλήρωση και αλλαγή λαδιού γίνεται με ευκολία. 
Σύστημα καυσίμου 

Αποτελείται από μία κύρια αντλία κατάθλιψης του καυσίμου, τη βοηθητική χειροκίνητη αντλία εξαέρωση 
(LIFT  PUMP),  τους  εγχυτήρες,  τη  βαλβίδα  διακοπής  της  λειτουργίας  και  φίλτρα  καυσίμου  τα  οποία 
αντικαθίστανται εύκολα και έχουν στην βάση τους βάνα εκκένωσης υγρασίας (νεροπαγίδα). 
Ρυθμιστής στροφών 

Ο ρυθμιστής – κυβερνήτης στροφών είναι ηλεκτρονικού τύπου, με την ανώτερη δυνατή ευαισθησία, έτσι 
ώστε  να  διατηρεί  σταθερές  τις  στροφές,  κατά  την  ομαλή  επιβολή  του  φορτίου  από  0‐100%,  στα  όρια  του 
0,25%,  καθώς συγκρίνει  συνεχώς  τις  στροφές  που  έχει  η  πετρελαιομηχανή με  τις  επιθυμητές  στροφές  που 
έχουμε καθορίσει.  
Ηλεκτρικό σύστημα 

Είναι τάσης 24 V DC,  και αποτελείται από τον ηλεκτρικό εκκινητή  (μίζα),  τον εναλλακτήρα φόρτισης των 
συσσωρευτών  (δυναμό)  κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του  πετρελαιοκινητήρα  και  τη  συστοιχία  των 
συσσωρευτών.  Η  φόρτιση  της  συστοιχίας  των  συσσωρευτών  όταν  ο  πετρελαιοκινητήρας  τίθεται  εκτός 
λειτουργίας  επιτυγχάνεται  μέσω  κατάλληλης  ανορθωτικής  διάταξης  τροφοδοτούμενης  από  το  δίκτυο μέσω 
του πίνακα αυτοματισμού.  
Φίλτρο αέρα 

Αποτελείται από το φίλτρο, το σύστημα εισαγωγής του αέρα και τον ενδείκτη αλλαγής του φίλτρου. Είναι 
ενισχυμένου  τύπου,  τοποθετημένο  στον  πετρελαιοκινητήρα  σε  κατάλληλα  επιθεωρήσιμη  θέση  και  φέρει 
εσωτερικό στοιχείο το οποίο αντικαθίσταται εύκολα και διάταξη για τον έλεγχο της κατάστασής του. 
Προστατευτικά 

Όλα τα κινούμενα ή θερμά τμήματα του πετρελαιοκινητήρα προστατεύονται από ειδικούς προφυλακτήρες 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. 
Σφόνδυλος 
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Είναι ενισχυμένου τύπου, η ροπή αδράνειάς  του σε συνδυασμό με τις ροπές αδράνειας των υπολοίπων 
περιστρεφόμενων μαζών περιορίζουν στο ελάχιστο το βαθμό ανομοιομορφίας της λειτουργίας του Η/Ζ, ώστε 
το παραγόμενο ρεύμα να είναι απαλλαγμένο ταλαντώσεων. 
Αποσιωπητήρας (silencer) 

Είναι βιομηχανικού τύπου και συνδέεται με την πολλαπλή εξαγωγή καυσαερίων και μειώνει αισθητά την 
στάθμη  θορύβου  που  προκαλείται  από  την  εκροή  των  παραγόμενων  καυσαερίων  (μείωση  κατά  15dB(Α). 
Επίσης  συνοδεύεται  από  εύκαμπτο  γαλβανιζέ  σπιράλ  για  την  εξαγωγή  των  καυσαερίων  από  το  χώρο 
εγκατάστασης των Η/Ζ. 
Γεννήτρια  

Η γεννήτρια είναι εναλλασσομένου ρεύματος, 50 Ηz, 400/230V, 4 αγωγών, σύγχρονη, αυτοδιεγειρόμενη, 
αυτορρυθμιζόμενη,  χωρίς  ψήκτρες,  προστασίας  IΡ23  (DΙΝ  40050)  με  κλάση  μονώσεως  H  και  με  βαθμό 
απόδοσης μεγαλύτερο του 85%. Τα τυλίγματα είναι επενδεδυμένα με εποξειδικό πλαστικό (epoxy resine) έτσι 
ώστε να καθίστανται κατάλληλα για λειτουργία ακόμη και στις χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες (τροπικά 
κλίματα).  Η  γεννήτρια  είναι  εφοδιασμένη  με  αυτόματο  διακόπτη  προστασίας  από  υπερβολική  ένταση  και 
βραχυκύκλωμα καθώς και  με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ρυθμίσεως της τάσεως κύριος  και εφεδρικός 
με διακόπτη μεταγωγή από τον κύριο στον εφεδρικό που λειτουργεί συγκρίνοντας την τάση που δέχεται από 
το στάτη με την επιθυμητή, λειτουργώντας με ακρίβεια 1%.  

Η  τιμή  της  τάσης  ρυθμίζεται  με  ποτενσιόμετρο  (συνδεδεμένο  με  τον  αυτόματο  ρυθμιστή),  με  περιοχή 
ρύθμισης 3%. Το κιβώτιο των ακροδεκτών της θα είναι προστασίας  ΙΡ 44. Σ΄ αυτό βρίσκεται τοποθετημένος 
και ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης. Σε σταθερή – ομαλή φόρτισή της από τη λειτουργία της στο κενό μέχρι 
του  πλήρους  φορτίου,  η  διακύμανση  της  τάσης  δεν  θα  υπερβαίνει  το  1 %  της  ονομαστικής  της  τιμής  με 
συντελεστή  ισχύος  από  0,8  έως  1.Η  διακύμανση  της  συχνότητας  δεν  υπερβαίνει  το  2%.      Σε  περιπτώσεις 
απότομων μεταβολών του φορτίου (από 0‐ονομαστικές στροφές), ο χρόνος που απαιτείται για να επανέλθει η 
τάση στην επιθυμητή ονομαστική της τιμή, με εύρος ( 3%), είναι λιγότερος από 0,5 sec. Το εύρος (AMPLITUDE) 
κάθε αρμονικής της καμπύλης της τάσης δεν υπερβαίνει  το 1.5%, όταν το Η/Ζ λειτουργεί  χωρίς φορτίο.  Για 
λειτουργία με συνθήκες μονοφασικής φόρτισης έχει τέτοια διακύμανση της τάσης ώστε να μην υπερβαίνει το 
5 % της τιμής της  για λειτουργία με ένταση ρεύματος 25% της ονομαστικής τιμής και συνφ=1 και το 8 % της 
τιμής της για λειτουργία με ένταση ρεύματος 100% της ονομαστικής τιμής και συνφ=1. 
Υπερφόρτωση 

Το επιτρεπόμενο όριο υπερφόρτισης της γεννήτριας είναι 20% για 1 ώρα, ανά 12 ώρες λειτουργίας. 
Παράλληλη λειτουργία 

Η γεννήτρια μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα  χωρίς κανένα πρόβλημα με άλλες γεννήτριες ακόμη και 
διαφορετικής ισχύος. 
Κοινή Βάση Στήριξης  

Η μηχανή ντίζελ και η γεννήτρια είναι συναρμολογημένα πάνω σε κοινή βάση στηρίξεως που συνοδεύεται 
από  κατάλληλα  αντικραδασμικά  ελατήρια.  Η  γεννήτρια  είναι  απευθείας  συζευγμένη  με  τον  κινητήρα  με 
παρεμβολή κατάλληλου ελαστικού συνδέσμου ο οποίος σταθεροποιεί το σώμα της γεννήτριας στο σώμα του 
πετρελαιοκινητήρα  κατά  απόλυτα  ομοαξονικό  τρόπο.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ο  πετρελαιοκινητήρας  και  η 
γεννήτρια αποτελούν ενιαίο σύνολο τελείως αθόρυβο, ευέλικτο, απαλλαγμένο από ταλαντώσεις και κρίσιμα 
σημεία. Ο άξονας του ρότορα της γεννήτριας αποτελεί ομοαξονική επέκταση του στροφαλοφόρου άξονα και 
των  υπολοίπων  περιστρεφόμενων  μερών  του  πετρελαιοκινητήρα  ώστε  να  αυξάνεται  η  ροπή  της 
περιστροφικής  αδράνειας,  να  μειώνεται  η  κυκλική  ανομοιομορφία  και  να  παράγεται  ρεύμα  σταθερής 
συχνότητας χωρίς ταλαντώσεις.Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια ως ζεύγος πλέον, είναι τοποθετημένα 
σε  ισχυρή  συγκολλητή  βάση,  μέσω  κατάλληλων  ελαστικών  αντικραδασμικών  μονωτήρων  που  δε  θα 
μεταδίδουν κραδασμούς στο μηχανοστάσιο και στο υπόλοιπο κτίριο.  
Δεξαμενή καυσίμου   

Το  Η/Ζ  φέρει  επί  του  πλαισίου  της  βάσης  ενσωματωμένη  δεξαμενή  πετρελαίου  χωρητικότητας 
μεγαλύτερης  των  500  l,  που  εξασφαλίζει  5ωρη  λειτουργία  του  Η/Ζ  στο  100%  του  φορτίου.  Η  δεξαμενή 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως:  

• στόμιο πλήρωσης με καύσιμο  
• εξαεριστικό σύστημα 
• σφαιρικό κρουνό εκκενώσεως καυσίμου 
• δείκτη στάθμης καυσίμου 
• ηλεκτρικό πλωτήρα για την οπτική‐ηχητική σήμανση της χαμηλής στάθμης καυσίμου  

Ο  πετρελαιοκινητήρας  έχει  την  ικανότητα  να  χρησιμοποιεί  καύσιμα  Gasoil  όπως  το  F‐76  (diesel)  και 
κηροζινούχου  τύπου,  όπως  το  F‐34  (JP‐8),  χωρίς  να  δημιουργούνται  δυσμενείς  επιπτώσεις  στην  απόδοση, 
συντήρηση και στη διάρκεια ζωής.  
Πίνακας Ελέγχου και Αυτοματισμού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 
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  Ο πίνακας ενδείξεων και αυτοματισμού του Η/Ζ είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος, προστασίας IP55, έχει 
τη  μορφή  κατακόρυφου  ερμαρίου,  κατασκευασμένος  από  χαλυβδόφυλλα.  Είναι  κλειστού  τύπου,  με  πόρτα 
επιθεωρήσεως  από  το  εμπρόσθιο  μέρος  επί  της  οποίας  είναι  τοποθετημένα  τα  διάφορα  όργανα  ελέγχου, 
λειτουργίας και χειρισμού. Φέρει τοποθετημένες τις κάτωθι συσκευές, εξαρτήματα και όργανα : 
Πίνακα με σύστημα  χειροκίνητου‐αυτομάτου  εκκινήσεως και αυτόματης μεταγωγής  του Η/Ζ,  σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος της Δ.Ε.Η., αποτελούμενο από: 

• Αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία. 
• Ηλεκτρονική  πλακέτα  που  δίνει  την  εντολή  εκκίνησης  και  μεταγωγής  του Η/Ζ  και  παρέχει 
ρυθμιζόμενες  προστασίες  του Η/Ζ  μέσω αυτοματισμών.  Η  ηλεκτρονική  πλακέτα  διαθέτει  τις  ακόλουθες 
ενδείξεις: 3 Αμπερόμετρα (ένταση ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε φάση) με μέγιστη ανοχή ±1%, βολτόμετρο 
ενδείξεως με μέγιστη ανοχή ±1%, συχνόμετρο με μέγιστη ανοχή ±3Hz, ωρομετρητή, βολτόμετρο συνεχούς 
ρεύματος για την ένδειξη  της  τάσης των συσσωρευτών εκκίνησης, αμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος για 
την  ένδειξη  του  ρεύματος  κατά  την  φόρτιση  και  εκφόρτιση  των  συσσωρευτών  εκκίνησης,  ένδειξη  
θερμοκρασίας του νερού, ένδειξη πίεσης του λαδιού λίπανσης, ένδειξη χαμηλής τάσης των συσσωρευτών 
εκκίνησης, ένδειξη κατώτατης στάθμης του καυσίμου στην δεξαμενή της ημερήσιας κατανάλωσης.    
• Σύστημα  για  τη  διακοπή  της  ρευματοδοτήσεως  του  ηλεκτροκινητήρα  (μίζας)  όταν  ο 

πετρελαιοκινητήρας εκκινήσει. Όλους τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους. 
• Σύστημα  για  τρεις  ρυθμιζόμενες  επαναληπτικές  προσπάθειες  εκκίνησης  του Η/Ζ  και  σε  περίπτωση 

τελικής αποτυχίας οπτική σήμανση βλάβης.  
• Διακόπτη διακρίβωσης καλής λειτουργίας των οργάνων.   
• Όλες τις απαραίτητες βοηθητικές ασφάλειες.   
• Ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώματα. 
• Πλήρη εσωτερική αριθμημένη καλωδίωση. 
• Πίνακα  μεταγωγής  που  περιέχει  δύο  τετραπολικούς  διακόπτες  αέρος  μηχανικά  και  ηλεκτρικά    

μανδαλωμένους μεταξύ τους κατά AC1 (όπου απαιτείται). 
• Φέρει μπουτόν εκτάκτου ανάγκης (emergency button). 

Η έξοδος της  ηλεκτρικής ισχύος γίνεται από ακροδέκτες εσωτερικά του πίνακα.  
Φέρει ψηφιακές ενδείξεις και λειτουργίες επί της πλακέτας των παρακάτω: 

• Διακόπτη με λειτουργίες αυτόματη – χειροκίνητη‐τεστ‐κράτηση και εκκίνηση  
• Ένδειξη των τελευταίων γεγονότων που προκάλεσαν κράτηση του Η/Ζ (Ημερομηνία‐Ώρα‐Έτος) 
• Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (και στις τρεις φάσεις) 
• Τάση της γεννήτριας, όταν αυτή ξεκινήσει. (φάση με φάση και φάση με ουδέτερο) 
• Ισχύς (πραγματική‐φαινόμενη‐άεργη) 
• Θερμοκρασία της μηχανής 
• Πίεση λαδιού 
• Στάθμη καυσίμου 
• Συχνόμετρο 
• Μετρητή στροφών της πετρελαιομηχανής 
• Ωρομετρητή (ώρες λειτουργίας της μηχανής και χρόνος πριν την επόμενη συντήρηση)  
• Επιλογή γλώσσας ανάγνωσης ενδείξεων και πληροφοριών. 

Διαθέτει ενδείξεις  με οπτική και ηχητική σήμανση μέσω της πλακέτας για τα ακόλουθα: 
1. Φόρτιση‐συντήρηση μπαταρίας  
2. Χαμηλή τάση μπαταρίας 
3. Υψηλή τάση μπαταρίας 
4. Προσπάθεια εκκινήσεως 
5. Χαμηλή στάθμη καυσίμου 
6. Χαμηλή πίεση λαδιού  
7. Υψηλή θερμοκρασία νερού 
8. Υπερστροφία κινητήρα 
9. Υποστροφία κινητήρα 
10. Υψηλή συχνότητα γεννήτριας 
11. Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας 
12. Υψηλή τάση γεννήτριας  
13. Χαμηλή τάση γεννήτριας 
14. Υπερένταση της γεννήτριας 
15. Λειτουργία βαλβίδας(solenoid) 
16. Υπερφόρτωση 
17. Βραχυκύκλωμα 





 

 

Σελίδα 55 

Επιπλέον,  διαθέτει  τις  ακόλουθες  προστασίες  (διακοπή  της  λειτουργίας  του  Η/Ζ  μετά  την  διέλευση 
προκαθορισμένης χρονοκαθυστέρησης‐όλες οι λειτουργίες είναι προγραμματιζόμενες από 1‐60 sec):  
• Αδυναμία εκκινήσεως (μετά τις καθορισμένο αριθμό προσπαθειών) 
• Άμεση κράτηση του Η/Ζ από ενεργοποίηση του μπουτόν έκτακτης ανάγκης (emergency stop) 
• Ελάχιστη πίεση λαδιού  
• Χαμηλή στάθμη καυσίμου  
• Χαμηλή πίεση λαδιού  
• Υψηλή θερμοκρασία νερού 
• Υπερστροφία κινητήρα 
• Υποστροφία κινητήρα 
• Υψηλή συχνότητα γεννήτριας 
• Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας 
• Υψηλή τάση γεννήτριας  
• Χαμηλή τάση γεννήτριας 
• Υπερένταση της γεννήτριας 
• Λειτουργία βαλβίδας(solenoid) 
• Υπερφόρτωση 
• Βραχυκύκλωμα 
• Μπουτόν εξάλειψης σφάλματος  
• Διακόπτη εξακρίβωσης καλής λειτουργίας 

 Η  ανωτέρω  διάταξη    επενεργεί  στην  αντλία  υψηλής  πίεσης  καυσίμου  και    εξασφαλίζει  τον  άμεσο 
τερματισμό του κινητήρα, διακόπτοντας την παροχή καυσίμου προς τους κυλίνδρους.  

Ο standard  εξοπλισμός της ηλεκτρονικής πλακέτας προβλέπει την ύπαρξη θύρας RS 232 για σύνδεση με 
Η/Υ  ή  modem.  Το  λογισμικό(software)  για  την  σύνδεση  με  τον  απομακρυσμένο  Η/Υ  ή  modem  για  την 
παρακολούθηση από τηλεφωνικό δίκτυο του ελέγχου, της επιτήρησης, της συντήρησης, της καλής λειτουργίας 
κλπ.  του Η/Ζ  είναι  προαιρετικό  και  επιτρέπει  την  επικοινωνία  μεταξύ  της  πλακέτας  και  του Η/Υ ή modem, 
ενημερώνοντας συγχρόνως για τις συνθήκες λειτουργίας του Η/Ζ. 

Η  πλακέτα  διαθέτει    ψυχρές  επαφές  με  καλωδίωση  που  καταλήγει  σε  μία  κλεμοσειρά  για  χρήση 
εξωτερικών αναφορών(σύνδεση με BMS). 
Συνδέσεις γείωσης και προστασίας 

Στο  κάτω  μέρος  του  ηλεκτρικού  πίνακα  υπάρχει  τοποθετημένο  ένα  κατάλληλο  τερματικό  ή  χάλκινος 
αγωγός για την ένωση όλων των επιμέρους γειώσεων που περιέχονται στον πίνακα ελέγχου.  

Το Η/Ζ με γεννήτρια συνδεδεμένη σε αστέρα διαθέτει εύκολα προσβάσιμο κεντρικό σημείο του αστέρα, 
για τη σύνδεση των γειώσεων, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς CEI 11‐20 και CEI 64‐8.I. 
Αυτόματη λειτουργία  

Το Η/Ζ είναι ικανό να εκκινήσει σε περίπτωση εμφανίσεως σφάλματος στην κύρια παροχή και να αναλάβει 
το πλήρες φορτίο σε ένα βήμα μέσα σε χρόνο 6sec. Σε περίπτωση αποκατάσταση της κύριας παροχής το Η/Ζ 
σταματάει αυτόματα, αφού προηγουμένως τροφοδοτηθούν οι καταναλώσεις από την κύρια παροχή.    

Το Η/Ζ εκκινεί και σταματά στις παρακάτω περιπτώσεις : 
• Πτώση τάσης της κύριας παροχής πέραν του 10%. 
• Αδυναμία εκκινήσεως (μετά τις καθορισμένο αριθμό προσπαθειών). 
• Χρόνος  αναμονής  από  την  εκδήλωση  του  ανωτέρου  σφάλματος  της  τάσης,  μέχρι  την  έναρξη  της 

διαδικασίας εκκίνησης 1sec. 
• Μέγιστος χρόνος πλήρους  εκκίνησης του Η/Ζ και ανάληψης του πλήρους φορτίου 8sec. 
• Ελάχιστη  τιμή  σφάλματος  της  τάσης  της  εναλλάκτριας  για  την  απόζευξη  του  Η/Ζ  από  τις 

καταναλώσεις ‐10% της ονομαστικής. Στην περίπτωση αυτή θα επακολουθεί στάση του Η/Ζ, οπτική 
απεικόνιση και ήχηση της σειρήνας αναγγελίας βλάβης. 

• Χρόνος αναμονής από την εκδήλωση του παραπάνω σφάλματος της τάσης μέχρι απόζευξη του Η/Ζ 
από το δίκτυο καταναλώσεων 1sec. 

• Ελάχιστη τάση κύριας παροχής για τη μεταγωγή των καταναλώσεων εκ του Η/Ζ στην κύρια παροχή 
ρυθμιζόμενη από 0% έως 100% της ονομαστικής τάσης αυτής 

• Χρόνος  αναμονής  από  την  αποκατάσταση  της  κύριας  παροχής  στο  100%  μέχρι  την  έναρξη 
διαδικασίας μεταγωγής των καταναλώσεων στην κύρια παροχή και στην συνέχεια την κράτηση του 
Η/Ζ (ρυθμιζόμενος από 1 έως 3.600sec)  

• Λειτουργία  2 – 3 min εν κενώ. 
• Χρόνος μεταξύ ανοίγματος των επαφών του διακόπτη παροχής από Η/Ζ και κλεισίματος των επαφών 

τροφοδοτήσεως από την κύρια παροχή 0.5 sec. 
Χειροκίνητη λειτουργία  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκκίνησης και παύσης του Η/Ζ κατ’ επιλογή του χρήστη.   
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Λειτουργία TEST 
• Το Η/Ζ εκκινεί αυτόματα ανεξάρτητα από τον επιτηρητή τάσης της ΔΕΗ. 
• Χωρίς φορτίο εκκινεί τον κινητήρα χωρίς την ενεργοποίηση του διακόπτη ισχύος του Η/Ζ. 
• Με φορτίο η κατανάλωση μετάγεται στο Η/Ζ μετά τον προκαθορισμένο χρόνο.    

Συνθήκες περιβάλλοντος 
Η ομαλή λειτουργία του Η/Ζ εξασφαλίζεται τουλάχιστον σε εύρος θερμοκρασιών από ‐15 έως +50 οC.   
Ηχομονωτικό κάλυμμα  

Το  Η/Ζ  εσωκλείεται  μέσα  σε  κατάλληλο  ηχομονωτικό  περίβλημα  με  αντισκωριακή  και  αντιδιαβρωτική 
προστασία,  κατασκευασμένο  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  ορίζονται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση, 
κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση του Η/Ζ (outdoor installation). 

Φέρει  πόρτες  με  κλειδαριές  ασφαλείας  για  άνετη  επιθεώρηση‐συντήρηση,  τα  κατάλληλα  περσιδωτά 
ανοίγματα για  την απαγωγή  του θερμού αέρα και  την εισαγωγή  του  νωπού αέρα και στο πάνω  τμήμα του 
διάταξη  για  την  εύκολη  ανάρτηση  και  μετακίνηση  του.  Εσωτερικά  είναι  επενδεδυμένο  με  κατάλληλο 
ηχοαποροφητικό  υλικό,  ο  σιγαστήρας  των  καυσαερίων  μειώνει  σημαντικά  τη  στάθμη  θορύβου  τους 
(RESIDENTIAL TYPE) και είναι τοποθετημένος μέσα στο ηχομονωτικό κάλυμμα. 
Τα  καυσαέρια  απάγονται  στην  ατμόσφαιρα  από  το  πάνω  τμήμα  του  ηχομονωτικού  καλύμματος  μέσω 
εξωτερικού  σωλήνα  ύψους  περίπου  20cm  που  φέρνει  διάταξη  προστασίας  από  την  είσοδο  νερού  και 
αντικειμένων. 

Εσωτερικά  του  ηχομονωτικού  καλύμματος  είναι  τοποθετημένοι  και  οι  σωλήνες  απαγωγής  των 
καυσαερίων, οι οποίοι είναι  θερμικά μονωμένοι. 

Το  ηχομονωτικό  κάλυμμα  είναι  ειδικής  βαφής  με  αντισκωριακή  και  αντιδιαβρωτική  προστασία  που  το 
καθιστούν  κατάλληλο  για  υπαίθρια  εγκατάσταση  και  προστατεύει  από  την  είσοδο  του  νερού,  σκόνης  και 
αντικειμένων, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Ζ σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Είναι  στιβαρής  κατασκευής  και  εύκολα  μεταφερόμενα  και    δέχονται  καταπονήσεις.  (κατάλληλα  για 
εργοταξιακή χρήση). 

ΧΙΙ. Λοιπά έργα υποδομής 

Α. Νέο σύστημα αυτοματισμών και οργάνων 
Ο αυτοματισμός της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βασίζεται σε τοπικούς προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) 

της Siemens  στους νέους πίνακες για λόγους ομοιομορφίας. 
Εχουν  εγκατασταθεί  δύο  ξεχωριστές  θέσεις  επικοινωνίας  ανθρώπου  –  αυτοματισμού  (προγράμματα 

εποπτικού  ελέγχου  και  συλλογής  δεδομένων  –Supervisory  Control  And  Data  Acquisition  S.C.A.D.A.)  όπου 
έχουν  τοποθετηθεί  δύο  υπολογιστές  για  τον  χειριστή  και  μια  οθόνη  40’’  πλάσματος  της  LG  για  γενική 
επίβλεψη.  Στους  υπολογιστές  έχει  εγκατασταθεί  κατάλληλο  λογισμικό  SCADA  ,  που  καλύπτει  όλη  την 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Στο επίπεδο των διεργασιών ‐ πεδίου (field level) έχουν εγκατασταθεί όργανα πεδίου (on line instruments) 
με  ενσωματωμένο βιομηχανικό  δίκτυο  (fieldbus),  όπου  είναι αυτό  εφικτό, ώστε  να  είναι  η  διαχείριση  τους 
σύγχρονη, χωρίς σφάλματα μετατροπών από αναλογικό σε ψηφιακό και αντίστροφα. 
Εχει  αναπτυχθεί  ένα  βιομηχανικό  δίκτυο  (Fieldbus)  τύπου  Profibus  μεταξύ  όλων  των  επιπέδων,  που 
επιτυγχάνει  τη  σύζευξη  όλης  της  πληροφορίας  σε  ένα  ανθεκτικό  και  αξιόπιστο  δίκτυο  μεταφοράς 
πληροφοριών.  Το  καλώδιο Profibus  διέρχεται από όλους  τους σταθμούς  ελέγχου  (ICA),  από όλα  τα όργανα 
(εκτός  από  τον  μετρητή  στάθμης  μέσω  υδροστατικής  πίεσης  στην  είσοδο  της  εγκατάστασης  ,όπου  δεν 
διατίθεται έκδοση με Profibus) από το νέο σταθμό επίβλεψης και τερματίζει στο υφιστάμενο κέντρο ελέγχου 
της εγκατάστασης. 
Το σύστημα μετρήσεων και αυτοματισμού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε: 

• Να παρέχει  στο χειριστή της μονάδος στον κεντρικό θάλαμο ελέγχου, επαρκείς πληροφορίες για την 
κατάσταση της μονάδος 

• Να επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδος υπό κανονικές συνθήκες 
• Να  επιτρέπει  στο  χειριστή  να  παρέμβει  από  τον  κεντρικό  θάλαμο  ελέγχου  στη  λειτουργία  της 

μονάδας, αν αυτός το κρίνει απαραίτητο 
• Να  επιτρέπει  την  λειτουργία  της  μονάδος  από  το  πεδίο  αν  υπάρχει  απώλεια  του  κεντρικού 

συστήματος ελέγχου ή αν κρίνεται απαραίτητο 
Το  κέντρο  ελέγχου  (ΚΕ)  έχει  εγκατασταθεί  στο  χώρο  της  αίθουσας  ελέγχου  του  κτιρίου  διοίκησης  και 

υλοποιεί την επικοινωνία χειριστή‐μηχανής. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει με το πληκτρολόγιο την εποπτική 
εικόνα της επιμέρους εγκατάστασης που επιθυμεί και στην συνέχεια εάν το κρίνει απαραίτητο να προβεί σε 
τηλεχειρισμό αυτής. Η παρέμβαση  του  χειριστή στην  εξέλιξη  της διαδικασίας ή σε ορισμένες παραμέτρους 
των αλγορίθμων ελέγχου γίνεται με τη χρήση ιεραρχικά δομημένων πινάκων επιλογής (menu driven). Πρέπει 
να  σημειωθεί  ότι  το  σύστημα  ασφαλείας  του  συστήματος  επιτρέπει  την  πρόσβαση  του  χρήστη  μετά  την 
πληκτρολόγηση κωδικού (password). 
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Τα πάσης φύσεως σφάλματα καταγράφονται με την βοήθεια εκτυπωτή. 
Οι τέσσερεις τοπικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί στο πεδίο αυτοματισμών των τοπικών πινάκων ισχύος 

(Motor Control Centers). Οι μονάδες αυτές σε πλαίσια κατανεμημένου ελέγχου και με την καθοδήγηση του 
Κ.Ε.  επιτηρούν τις επιμέρους εγκαταστάσεις.  

Η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  ελέγχου  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού καθιστούν εύκολη την επεκτασιμότητά του.  
Β. Αγωγοί ‐ υδραυλικά δίκτυα  

Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται μέσω δικτύου, που αποτελείται από πέντε τυπικά φρεάτια  (Φ1, Φ2, 
Φ3,  Φ4,  Φ5)  από  σκυρόδεμα  C16/20,  που    καλύπτονται  με  σιδηρά  θερμογαλαβανισμένα  καλύμματα  και 
αγωγούς HDPE Φ500, 6 atm. Μέσω του δικτύου αυτού    είναι δυνατή η διάθεση  των λυμάτων στο φρεάτιο 
εξόδου της δεξαμενής τελικής καθίζησης της υφιστάμενης εγκατάστασης ή στη δεξαμενή εκροής της μονάδας 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας (του ΕΟΧ).  

Το δίκτυο διάθεσης έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα και σε όλο το μήκος του εξασφαλίζεται 
επαρκής επικάλυψη των αγωγών. 

Όλες  οι  υπαίθριες  και  εμφανείς  σωληνώσεις  διακίνησης  λυμάτων  και  αέρα  έχουν  κατασκευαστεί  από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Ο υπόγειος καταθλιπτικός αγωγός από 
το αντλιοστάσιο εισόδου μέχρι το κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχουν κατασκευαστεί από HDPE, 10 atm.  

Οι  αγωγοί  διακίνησης  στραγγιδίων,  καθώς  επίσης  και  ο  αγωγός  διάθεσης  προς  το  φρεάτιο  εξόδου  της 
υφιστάμενης  ΔΤΚ,  είναι  κατασκευασμένοι  από  HDPE.  Τα  φρεάτια  έχουν  κατασκευαστεί  από  σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 
Γ. Πλήρες δίκτυο βιομηχανικού νερού 

Έχει  κατασκευαστεί  δίκτυο  βιομηχανικού  νερού  για  την  εξυπηρέτηση  του  έργου  και  του  υπαίθριου 
συστήματος άρδευσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει πιεστικό συγκρότημα το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο του 
υπογείου του κτιρίου των φυσητήρων, πλησίον της δεξαμενής καθαρών.  
Δ. Δίκτυο πόσιμου νερού 

Έχει  κατασκευαστεί  δίκτυο  πόσιμου  νερού  για  την  εξυπηρέτηση  του  έργου.  Το    δίκτυο  ξεκινά  από 
υφιστάμενο φρεάτιο του δικτύου πόσιμου νερού. 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης     θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 
της τεχνικής,  τις οδηγίες των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού και 
σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στα τεύχη και σχέδια κατασκευής, προσαρμοσμένα στα δεδομένα παροχών 
και  ποιότητας  εισόδου,  όπως  αυτά  θα  διαμορφώνονται    στη  διάρκεια  της  παροχής  υπηρεσιών,  ώστε  να 
διασφαλίζεται η τήρηση της ποιότητας επεξεργασίας, των λοιπών περιβαλλοντικών όρων και των κανονισμών 
Υγιεινής και Ασφάλειας.  
 
Γενικότερα συμπεριλαμβάνεται: 

• συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων με σκοπό τη διατήρηση  ικανοποιητικών συνθηκών 
λειτουργίας  μέσω  της  πρόβλεψης  και  υλοποίησης  συστηματικών  επιθεωρήσεων,  καθώς  και 
αναζήτησης και διόρθωσης αστοχιών 

• δοκιμές,  μετρήσεις,  ρυθμίσεις  και  αντικαταστάσεις  εξαρτημάτων  για  την  πρόληψη σφαλμάτων  και 
την επίτευξη‐διατήρηση ορθών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

• ελέγχους σε τακτές περιόδους, αλλαγές λαδιών, λιπάνσεις και άλλες εργασίες καθορισμένες από τον 
κατασκευαστή η τη γενικώς ακολουθούμενη ορθή πρακτική  

• καταγραφή  φθορών  του  εξοπλισμού  με  σκοπό  την  προειδοποίηση  για  λήψη  μέτρων  όπως  την 
επισκευή ή αλλαγή φθαρμένων εξαρτημάτων πριν προκληθούν γενικότερες ή ευρύτερες βλάβες 

• Η  συντήρηση  περιλαμβάνει  όλον  τον  ηλεκτρομηχανολογικό,  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  & 
αυτοματισμούς,  κύριο και βοηθητικό, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
αλλά  και  του  εφεδρικού  και  αργούντος.  Περιλαμβάνει  επίσης  τον  εξοπλισμό  που  τυχόν  θα 
εγκατασταθεί στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Για τα τμήματα του εξοπλισμού για τα οποία δεν 
υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών  (πχ. δίκτυα), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα  προστασίας  τους  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  κλπ.  Ο  οικονομικός  φορέας  οφείλει  να 
προτείνει στην ΕΕΠ τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας. 

 
Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει  το αργότερο εντός μηνός από  την  έναρξη  της παροχής υπηρεσιών 

λεπτομερές  οριστικό  πρόγραμμα  λειτουργίας,  παρακολούθησης  και  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων, 
λαμβάνοντας  υπόψη  επιπροσθέτως,  οδηγίες  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  εγκατεστημένου  εξοπλισμού, 
που  οφείλει  εξασφαλίσει  από  τον  κατασκευαστή  σε  περίπτωση  που  αυτά  δεν  υπάρχουν  στο  μητρώο  του 
έργου.  
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Το  πρόγραμμα  θα  περιλαμβάνει  επίσης  και  σχέδιο  αντιμετώπισης  έκτακτων  αναγκών  λειτουργίας  (πχ 
βλάβες, υψηλές παροχές, διακοπή ηλεκτροδότησης, εισροή ακατάλληλου λύματος). Στα πλαίσια του σχεδίου 
αυτού  θα  προβλέπεται  και  η  δυνατότητα  για  άμεση  διάθεση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα  ικανού 
αριθμού μηχανημάτων,  οχημάτων,  βυτίων,  αποφρακτικών  κλπ ανάλογα με  τις ανάγκες.  Σημειώνεται  ότι  σε 
περίπτωση, που η αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού εμπίπτει σε λόγους ανωτέρας βίας, η κάλυψη της 
δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων απολογιστικά και μετά 
την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα.  

Μετά την έγκριση και της ΕΕΠ θα εκτελεί πιστά το εγκεκριμένο οριστικό πρόγραμμα. 
Το  παραπάνω  πρόγραμμα  θα αποσκοπεί  στην  διασφάλιση  της  αδιάλειπτης  και  αποδοτικής  λειτουργίας 

των  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  στην  διατήρηση  του  υπάρχοντος  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  σε 
άριστη κατάσταση και ετοιμότητα και θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

• προληπτικοί έλεγχοι, επεμβάσεις, περιοδικές αντικαταστάσεις  
• έλεγχοι αξιοπιστίας, τεχνική τεκμηρίωση 
• προγραμματισμένη τακτική συντήρηση,  
• αποκατάσταση βλαβών,   
• εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών,  
• τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης.  
Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω,  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  τηρεί  ανελλιπώς 

κωδικοποιημένα  Δελτία  Συντήρησης    (καρτέλα  ανά  μηχάνημα  και  κωδικό  εξοπλισμού)            του 
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνεται και ο εν αργία εξοπλισμός καθώς και αυτός που τυχόν 
θα προστεθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

Στις καρτέλες θα υπάρχει και πεδίο που θα προσδιορίζει τις υποχρεώσεις συντήρησης για το συγκεκριμένο 
εξοπλισμό, αναφέροντας και κωδικοποιημένα τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης θα υπάρχει πεδίο όπου 
θα καταγράφονται οι εργασίες συντήρησης και το σύνολο των επισκευών του συγκεκριμένου εξοπλισμού.  Η  
καταχώρηση, επεξεργασία και αναφορές όλων των ανωτέρω δεδομένων     θα γίνεται με τη βοήθεια ειδικού 
λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης εγκαταστάσεων. Στο εν λόγω λογισμικό θα είναι ψηφιοποιημένο το 
σύνολο των καρτελών και της τεχνικής πληροφορίας αυτών και θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού 
εργασιών συντήρησης σύμφωνα με  τις απαιτήσεις  του Προγράμματος  Συντήρησης που  επίσης  θα  εισαχθεί 
στο λογισμικό. Ακόμη το λογισμικό παρακολούθησης εργασιών συντήρησης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης 
με το σύστημα SCADA . 

Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  λογισμικού  θα  γίνει  με  δαπάνη  του  οικονομικού  φορά,  μετά  από 
έγκριση της ΕΕΠ.  

Το  σύστημα  που  θα  εγκαταστήσει  ο  ΠΥ  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  αποθηκεύει  και  να  διαχειρίζεται  τις 
παρακάτω πληροφορίες: 

• Παρακολούθηση  καταγραφή  και  περιγραφή  των  εκτελούμενων  δραστηριοτήτων  συντήρησης  και 
επισκευών ανακατασκευών 

• Χρονικό προγραμματισμό και πρόοδο εργασιών τακτικής και προληπτικής συντήρησης 
• Χρονικό προγραμματισμό και πρόοδο εργασιών έκτακτης συντήρησης και επισκευών 
Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του οικονομικού φορέα θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος 

συντήρησης ανά καρτέλα, με υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους του οικονομικού φορέας Θα 
υποβάλλεται  μηνιαία,  σε  ηλεκτρονική  μορφή  το  σύνολο  των  καρτελών  που  αφορά  στον  εξοπλισμό  που 
δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Ενδεικτικά  οι  εργασίες  συντήρησης  που  θα  εκτελούνται  κατ’  ελάχιστο  περιγράφονται  στο  εγχειρίδιο 
συντήρησης  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ,  που  επισυνάπτεται  ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  στην  παρούσα  συγγραφή 
υποχρεώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εντάξει το Πρόγραμμα Συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού 
των  εγκαταστάσεων  σε  ανάλυση  κατ’  ελάχιστον  σε  επίπεδο  καρτελών.  Συγκεκριμένα,  όχι  μόνο  μέχρι  το 
επίπεδο  περιοχών  των  εγκαταστάσεων  αλλά  μέχρι  επιπέδου  εξοπλισμού  που  δέχεται  διακριτή  συντήρηση 
(ενδεικτικά αντλίες, δικλείδες, μειωτήρες, θυροφράγματα, πεδία χαμηλής τάσης, πεδία μέσης τάσης, όργανα 
πεδίου κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, στο ανωτέρω λογισμικό συντήρησης. 

Για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους θα γίνονται όσες εργασίες  είναι απαραίτητες για την συντήρηση 
τους σε καλή κατάσταση, στις οποίες ενδεικτικά παριλαμβάνονται: 

Καθαρισμός,  αποκατάσταση  επιχρισμάτων,  βαφών,  μονώσεων,  διαρροών  εξοπλισμού  και  σωληνώσεων 
όλων  των  δικτύων,  καθαρισμός  φρεατίων  και  αγωγών  επεξεργασίας  και  αποχέτευσης  ομβρίων,  βαφή‐
συντήρηση  μεταλλικών  μερών  κτιρίων  και  εξοπλισμού,  συντήρηση  οργάνων  αντικεραυνικής  προστασίας, 
περιποίηση  κήπου  (κλάδεμα,  πότισμα,  ξεβοτάνισμα,  κούρεμα  γκαζόν  κλπ),  καθαρισμός  δρόμων  και 
πεζοδρομίων από χώματα και χόρτα, πλύση χώρου εκκένωσης βυτίων, συλλογή σκουπιδιών, κλπ, έλεγχος και 
αποκατάσταση της περίφραξης της Εγκατάστασης και των Αντλιοστασίων. Επίσης έλεγχος και συντήρηση του 
συστήματος φωτισμού. 
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Θα  δοθεί  ιδιαίτερη  φροντίδα  στον  εξοπλισμό  (γραφεία,  αρχειοθήκες,  καθίσματα  εργασίας,  πάγκοι 
εργασίας, εργαλειοθήκες κλπ) και στην εμφάνιση του κτιρίου διοίκησης και  του κτιρίου συνεργείου (τακτικός 
καθαρισμός, απομάκρυνση καταργηθέντων υλικών κλπ). 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  κατάλληλο  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσωπικό  του 
οικονομικού φορέα θα εκτελεί δειγματοληψίες σύμφωνα με την ενδεδειγμένη πρακτική και τις κατ’ ελάχιστον 
αναλύσεις,  όπως  αυτές  φαίνονται  στον  ΠΙΝΑΚΑ  Ι  και  ΠΙΝΑΚΑ  ΙΙ,  σύμφωνα  με  τις  πρότυπες  αναλυτικές 
μεθόδους αναφοράς.  
Οι αναλύσεις θα εκτελούνται σε Εργαστήριο που είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025 για το  70% τουλάχιστον 
των  μετρούμενων  παραμέτρων  ,  ενώ  η  ΔΕΥΑΗ  μπορεί  να  λαμβάνει  δείγματα  οποτεδήποτε  και  απ’ 
οποιοδήποτε  σημείο  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  κρίνει  σκόπιμο  και  να  το  αναλύει    στο  εργαστήριο  της  ή  σε  άλλο 
εργαστήριο αν στο δικό της αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο.  
Οι κατ’ ελάχιστο ελεγχόμενες παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα γίνονται: για 
κάθε μία από τις δύο γραμμές της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ξεχωριστά  (έως τις δεξαμενές MBR), για κάθε μία από τις 
τέσσερις δεξαμενές MBR ξεχωριστά, ενώ για την εκροή, που αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, θα γίνεται 
ενιαία από τη δεξαμενή επεξεργασμένων‐καθαρών λυμάτων και θα είναι όπως παρακάτω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

Παράμετροι  Εισροή – Εκροή  Αερισμός  Δεξαμενές 
MBR 

Ανακυκλοφορία 
ιλύος  

Παροχή  1/ημέρα    1/ημέρα  1/ημέρα 
SS  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα  2/εβδομάδα  2/εβδομάδα 
COD  2/εβδομάδα        

BOD  2/εβδομάδα        

N‐NH4
+  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα     

N‐NO3
‐  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα     

N‐NO2
‐  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα     

ΤΚΝ  2/εβδομάδα        

Ν‐ ολικό  2/εβδομάδα        

P‐ ολικό  2/εβδομάδα        

PH  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα  2/εβδομάδα  2/εβδομάδα 

VSS  2/εβδομάδα   2/εβδομάδα     

SVI    2/εβδομάδα     

Θερμοκρασία  οC  1/ημέρα  1/ημέρα     

Αγωγιμότητα  2/εβδομάδα       

Ολικά 
Κολοβακτηριοειδή 

2/εβδομάδα       

Κοπρανώδη 
Κολοβακτηρίδια 

2/εβδομάδα   
 

   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 
Παράμετροι 
 

 
Τροφοδοσία  
φυγοκέντρων 

 
Αφυδατωμένη Ιλύς 
 

 
Στραγγίδια 
Αφυδάτωσης 

Παροχή  1/ημέρα  1/ημέρα    

SS  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 

VSS  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα   

pH  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 

 
 

Οι  παραπάνω  προσδιορισμοί  αφορούν  σύνθετα  δείγματα  όπου  υπάρχουν  δειγματολήπτες.Εξαιρούνται 
από  την  απαίτηση  για  σύνθετα  δείγματα  οι  μετρήσεις  θερμοκρασίας,  ολικών  και  κοπρανωδών 
κωλοβακτηριοειδών,  που γίνονται σε στιγμιαία δείγματα. 

Η  ΕΕΠ  μπορεί  να  τροποποιήσει  το  πρόγραμμα  αναλύσεων  ή  να  απαιτήσει  την  εκτέλεση  πρόσθετων 
αναλύσεων,  εφόσον επιβάλλονται από νέες νομοθετικές διατάξεις ή αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη ΔΕΥΑΗ 
στα πλαίσια αντιμετώπισης προβλημάτων, που ενδεχομένως θα προκύπτουν.  
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Τα  αποτελέσματα  όλων  των  παραπάνω  (αναλύσεων,    μετρήσεων,  παροχών,  ποσοτήτων  ιλύος,  κλπ)  θα 
καταγράφονται σε ψηφιακούς πίνακες ‐κωδικοποιημένα έντυπα και θα υποβάλλονται μηνιαίως και εντός 10 
ημερών μετά το τέλος του μήνα στην ΕΕΠ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.  

5. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 

 Ο οικονομικός φορέας  έχει την υποχρέωση να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις, ώστε να παραλαμβάνει προς 
επεξεργασία τουλάχιστον  6.000 m3/ημέρα λυμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η παροχή αυτή νοείται ως ο 
μέσος  όρος  των  τελευταίων  επτά  ημερών  και  η  απόκλιση  προς  τα  κάτω  επισύρει  σχετικές  ποινικές  ρήτρες 
σύμφωνα με το άρθρο 28. 

Σε  περίπτωση  επεξεργασίας  παροχής  λυμάτων  πάνω  από  τα  6.300 m3/ημέρα  (υπολογισμένα  ως  μέσος 
όρος  των  τελευταίων  επτά  ημερών)    και  εφόσον  αυτό  έχει  ζητηθεί  από  τη  ΔΕΥΑΗ,  θα  υπάρχει  πρόσθετη 
αμοιβή  του  οικονομικού  φορέας  για  όσα  κυβικά  λυμάτων  επεξεργάζονται  πάνω  από  το  όριο  των  6.300 
m3/ημέρα  (υπολογισμένο ως μέσος όρος του κάθε μηνός). Η αποζημίωση του οικονομικού φορέα  , που θα 
του καταβάλλεται στο τέλος κάθε μηνός,  θα υπολογίζεται με βάση την τιμή του ενός κυβικού, όπως αυτή θα 
προκύψει από την διαίρεση του συνολικού τιμήματος της συμβάσεως με τα συνολικά συμβατικά κυβικά των 4 
μηνών, δηλαδή διά: 4 μήνες χ 30 ημέρες/έτος χ 6.000 m3/ημέρα=720.000 m3. 

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή της εγκατάστασης ορίζονται 
ως εξής: 

• BOD5      < 10 mg/l 
• COD      < 60 mg/l 
• Αιωρούμενα στερεά (SS)   < 10 mg/l 
• Νιτρικό Άζωτο                < 10 mg/l 
• Αμμωνιακό Άζωτο <  2 mg/l 
• Λίπη και έλαια = μηδέν 
• Ολικά Κωλοβακτηριοειδή  (Total coliforms)     < 100 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Κοπρανώδη  Κωλοβακτηριοειδή (Fecal  coliforms)     < 50 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Θολότητα < 5 NTU 
Επεξεργασμένα λύματα με συγκεντρώσεις των παραμέτρων πέραν των παραπάνω ορίων απαγορεύεται να 

ρυπαίνουν  τον  αποδέκτη.  Σε  περιπτώσεις  υπερβάσεων,  εφαρμόζονται  οι  ποινικές  ρήτρες  του  σχετικού 
άρθρου της ΕΣΥ (άρθρο 28). 

 Τα όρια εκροής  ισχύουν εφόσον η ποιότητα εισόδου τηρεί τα δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης, 
άλλως θα θεωρείται μεταβολή των συνθηκών της σύμβασης. 

 6.       ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ‐ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Με μέριμνα του οικονομικού φορέα τηρείται Ημερολόγιο σε διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο 
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
αριθμητικά  στοιχεία  για  το  απασχολούμενο  προσωπικό  κατά  κατηγορίες,  οι  εκτελούμενες  εργασίες  με 
συνοπτικό  τρόπο,  οι  εντολές  και παρατηρήσεις  των οργάνων επίβλεψης,  τυχόν  έκτατα περιστατικά,  βλάβες 
και κάθε άλλο σχετικό με τις εγκαταστάσεις απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο. 

 Το  ημερολόγιο  υπογράφεται  από  την  ΕΕΠ  και  τον  εκπρόσωπο  του  οικονομικού  φορέα.  Το  ένα  φύλλο 
περιέρχεται στην ΕΕΠ. 

 Η  ΕΕΠ  μπορεί  να  ορίσει  την  καταγραφή  στο  ημερολόγιο  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  άλλων 
στοιχείων  που  προσιδιάζουν  στη  συγκεκριμένη  παροχή  υπηρεσιών  ή  να  ζητήσει  την  τήρηση  και  άλλων 
στατιστικών στοιχείων, με βάση ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν . 
 
2. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται πέραν των προαναφερθέντων, στην τήρηση Ημερήσιου Προγράμματος 
Χημικών Αναλύσεων,  όπως αυτό περιγράφεται  στο άρθρο 24,  και  το οποίο  θα υποβάλλεται μηνιαίως  στην 
ΕΕΠ.  
 
3.  Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται Έκθεση Λειτουργίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word 
και  excel),  που  θα  αφορά  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  για  το  προηγούμενο  διάστημα  καθώς  και  τις 
τακτικές  και  έκτακτες  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  που  πραγματοποιήθηκαν.  Η  έκθεση  αυτή  θα 
υποβάλλεται  το  αργότερο  εντός  δέκα  ημερών  από  τέλος  του  μήνα  και  θα  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστο  τα 
παρακάτω: 

• Περιγραφή της λειτουργίας γενικά και της πορείας κάθε μονάδας, με αναφορά στη μέση παροχή και 
στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  λυμάτων,  πιθανά  περιστατικά  εισόδου  ιδιαίτερα  επιβαρυμένων 
λυμάτων,  τον αριθμό  των μονάδων MBR  που  καθημερινά ήταν σε  λειτουργία  και  τους  λόγους  για 
τους οποίους τυχόν μονάδες δεν λειτούργησαν. 
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• Τα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  της  εισόδου  και  της  εξόδου,  σε  μέσες  τιμές  για  κάθε 
μονάδα και πιο συγκεκριμένα: 

o BOD5,  COD,  αιωρούμενα  στερεά,  αμμωνιακό  άζωτο,  άζωτο  νιτρωδών,  άζωτο  νιτρικών,  ολικό 
άζωτο και ολικό φωσφόρο.  
o Τις μέσες μηνιαίες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας για κάθε μονάδα της εγκατάστασης και 
πιο συγκεκριμένα: 
o Ηλικία  λάσπης  (θc),  Φόρτιση  (F/M)  αερισμού,  σε  kg  BOD/kg  MLSS/d.  Παροχή  αέρα  στον 
αερισμό,  σε m3/ m3λυμάτων  και m3/kg BOD  λυμάτων  με  βάση ώρες  λειτουργίας  και  ονομαστική 
ισχύ αεριστήρων 
o Ποσότητα  και  ποιότητα  αφυδατωμένης  ιλύος,  κατανάλωση  πολυηλεκτρολύτη  συνολική  και 
ειδική. 
o Τα  στοιχεία  κατανάλωσης  χημικών,  ανά  μονάδα  και  συνολικά.  Οι  δόσεις  των  προστιθέμενων 
χημικών,  πρέπει  να  είναι  στα  όρια  που  προβλέπονται  από  την  μελέτη  του  έργου,  αν  όχι  να 
αναζητείται εξήγηση. 

• Τις ώρες λειτουργίας των Η/Ζ και τις καταναλώσεις καυσίμου 
o ‐  Σχολιασμό  τυχόν  αποκλίσεων  των  παραμέτρων  λειτουργίας,  με  προτάσεις  για  θεραπεία 
εξωγενών και μη αιτιών. 
o ‐   Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας. ‐
 Περιγραφή  των  τακτικών  –προγραμματισμένων  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής  καθώς  και 
τυχόν  έκτακτων  που  προέκυψαν  λόγω  βλάβης.  Συμπληρωμένα  τα  δελτία  συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού,  καθώς  και  οι ώρες  λειτουργίας  των  επιμέρους μηχανημάτων 
και συσκευών. 

• Ημερήσιο Δελτίο παρουσίας των εργαζομένων ανά βάρδια, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης 
(αρχικό μηνιαίο πρόγραμμα και πραγματοποιηθέν). 

 
Θα  περιληφθούν  ακόμη  και  οποιαδήποτε  στοιχεία  ζητηθούν  από  την  ΕΕΠ,  εφόσον  κριθούν  από 

επιστημονική και τεχνική σκοπιά αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση της λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων. 
4.    Ο  οικονομικός  φορές  υποχρεούται  στο  τέλος  κάθε  ημερολογιακού  έτους,  καθώς  και  στο  τέλος  της 
σύμβασης,  να  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  Ετήσια  και  Συνολική  Έκθεση  Λειτουργίας,  αντίστοιχα.  Η  έκθεση  θα 
βασίζεται  στις  μηνιαίες  εκθέσεις  και  θα  περιλαμβάνει  ποσοτικά  και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  (κείμενα, 
διαγράμματα,  πίνακες)  των  εισροών  και  εκροών  εισόδου,  εξόδου  και  ενδιάμεσων  σταδίων  της  μονάδας, 
σημαντικά  περιστατικά  κατά  τη  λειτουργία,  σημαντικές  επισκευές‐αντικαταστάσεις  εξοπλισμού,  τις 
παραγόμενες  ποσότητες  αφυδατωμένης  ιλύος  και    εσχαρισμάτων,  σε  μηνιαία  βάση  καθώς  επίσης  και.  τις 
καταναλώσεις  χημικών και αναλώσιμων συντήρησης.  

Η Ετήσια Έκθεση θα υποβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από το τέλος του ημερολογιακού έτους και η 
Συνολική Έκθεση σε ένα μήνα από το τέλος της σύμβασης. Οι  εκθέσεις θα υποβάλλονται και σε επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή. 
5. Ο Οικονομικός φορέας οφείλει να έχει στη διάθεση της ΕΕΠ όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των 
παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως αυτές καταγράφονται από το SCADA, όποτε ζητηθεί. 
6. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί σε πρόγραμμα Η/Υ,  καρτέλες για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό και 
τα εξαρτήματά τους για την παρακολούθηση (αναλυτικό ημερολόγιο) της λειτουργίας‐ συντήρησης‐λίπανσης 
με  τις  καθημερινές  καταγραφές,  επισκευές,  επιδιορθώσεις,  επεμβάσεις  στο  παραπάνω  εξοπλισμό  με  τη 
βοήθεια  ειδικού  λογισμικού  από  όπου  μπορεί  με  κωδικοποίηση  να  γίνεται  έλεγχος  των  δεδομένων, 
συγκεντρωτικές απεικονίσεις, εκτυπώσεις κλπ και από την ΕΕΠ, σύμφωνα και με τα σχετικά αναφερόμενα στο 
άρθρο 26. 

Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του οικονομικού φορέα θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος 
συντήρησης ανά καρτέλα, με υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους του οικονομικού φορέα Θα 
υποβάλλεται  μηνιαία,  σε  ηλεκτρονική  μορφή  το  σύνολο  των  καρτελών  που  αφορά  στον  εξοπλισμό  που 
δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 
7.  Το ημερολόγιο  λειτουργίας  και συντήρησης  των εγκαταστάσεων,  το πρόγραμμα ελέγχου λειτουργίας  και 
συντήρησης, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα Χημικών εργαστηριακών αναλύσεων, οι καταστάσεις βυτίων 
και οι  ετήσιες  εκθέσεις θα υπογράφονται από νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή  τον Δ/ντή  των 
Εγκαταστάσεων εκ μέρους του οικονομικού φορέα. 

7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ‐ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. 

 
1.  Το προσωπικό και οι κάθε είδους υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστον, είναι:  
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• Ένας    ηλεκτρολόγος  ή  μηχανολόγος  μηχανικός  Π.Ε.  ή  Τ.Ε.,  πλήρους  απασχόλησης,        τουλάχιστον 
τριετούς εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Συντήρησης.   

• Ένας διπλωματούχος χημικός μηχανικός, μερικής απασχόλησης, τουλάχιστον  τριετούς εμπειρίας σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Λειτουργίας. 

• Δύο τεχνίτες : ένας μηχανοτεχνίτης και ένας ηλεκτροτεχνίτης, πλήρους     απασχόλησης.  
• Ένας εργάτης γενικών καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης.    
• Υπηρεσίες  τηλεπαρακολούθησης  του  έργου  επί  24ώρου  βάσεως  και          εκτάκτων  επεμβάσεων, 

οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.   
• Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 
• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

 
2. Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει  να στελεχώνει την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έξι (6) ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα 
έως  Σάββατο)  με  το  προσωπικό  πλήρους  απασχόλησης  κατά  την  πρωινή  βάρδια,  ενώ  κατά  το  υπόλοιπο 
24ωρο  και  καθόλες  τις  επίσημες  αργίες  θα  υπάρχει  σε  ετοιμότητα  επεμβάσεως  εντός  μίας  ώρας  του 
απαραίτητου  προσωπικού,  από  τη  στιγμή  της  λήψης  κρίσιμου  συναγερμού  μέσω  του  συστήματος 
τηλεπαρακολούθησης  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  Κατ’  αρχήν  θα  προσέρχεται  και  θα  επιλαμβάνεται  του  όποιου 
προβλήματος,  εκείνος από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό, που θα έχει ορισθεί και εγκριθεί από την ΕΕΠ ως 
προσωπικό ετοιμότητας.  Στη συνέχεια,  και  εφόσον ο συγκεκριμένος  τεχνικός δεν μπορεί  να αποκαταστήσει 
μόνος  του  την ομαλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  θα  καλεί  όποιους  επιβάλλει  η φύση  του 
προβλήματος  (είτε  από  το  μόνιμο  προσωπικό  είτε  από  εξωτερικούς  συνεργάτες  του  οικονομικού  φορέα), 
σύμφωνα με   ήδη εγκεκριμένο σχέδιο από την ΕΕΠ για τέτοιες περιπτώσεις,  το οποίο θα αντιμετωπίζει  την 
επαρκή και ασφαλή διεξαγωγή των όποιων επεμβάσεων. 

Τα  προσόντα  όλου  του  προσωπικού  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  κείμενης Νομοθεσίας.  Θα 
υπάρχει  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  της  ΕΕΠ  ανά  πάσα  στιγμή  με  το  προσωπικό  για  την  πληρέστερη 
ενημέρωση.  

3. Η Διεύθυνση εκ μέρους του οικονομικού φορέα θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης ή τον Υπεύθυνο 
Λειτουργίας  της εγκατάστασης  (της παρ.1  του παρόντος άρθρου). Αν διοριστεί διαφορετικό άτομο,  τότε θα 
είναι  επιπλέον  του  συνολικού  προσωπικού  των  5  ατόμων  (χωρίς  επιπλέον  οικονομική  απαίτηση  του 
οικονομικού φορέα) και θα είναι απαραίτητα Μηχανικός Διπλωματούχος ΑΕΙ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
στη Διοίκηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

α)  Ρητά  καθορίζεται  ότι  ο  διορισμός  του  υπόψη  Διευθύνοντα  από  τον  οικονομικού  φορέα  σε  καμιά 
περίπτωση  δεν  απαλλάσσει  τον  οικονομικού  φορέα  από  τις  ευθύνες  του  και  τις  υποχρεώσεις  του,  ο  δε 
οικονομικού φορέα παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΗ.  

β) Ο Διευθύνων μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  και  για  τη  λήψη  και  εφαρμογή  όλων  των  απαιτούμενων  μέτρων  προστασίας,  υγιεινής  και 
ασφάλειας  των  εργαζόμενων,  καθώς  και  κάθε  τρίτου.  Επίσης  είναι  υποχρεωμένος  να  συνεργάζεται  με  τη 
ΔΕΥΑΗ, προς αποφυγή προβλημάτων που αφορούν κυρίως την ποιότητα επεξεργασίας των λυμάτων και να 
προβαίνει σε άμεση θεραπεία αυτών.  

γ) Ο οικονομικού φορέα, εκτός από τον διορισμό του Διευθυντή, θα ορίσει και αναπληρωτή του παραπάνω 
(αν  ο  Διευθυντής  είναι  άτομο  επιπλέον  των  5  θα  οριστεί  αναπληρωτής  ο  υπεύθυνος  Λειτουργίας  ή 
Συντήρησης),  με  ανάλογη  εμπειρία  και  τυπικά  προσόντα,  με  έγγραφο  που  θα  διαβιβάσει  στη  ΔΕΥΑΗ. 
Διευκρινίζεται  ότι  σε  περίπτωση  κανονικών  αδειών,  θα  απουσιάζει  μόνος  ένας  από  τους  δύο  υπευθύνους 
λειτουργίας και συντήρησης.  

δ) 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). Για το λόγο αυτό οι οριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΕΥΑΗ. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία 
να αποδέχονται  τον διορισμό τους και  τις ευθύνες  τους ως   Τεχνικού και Συντονιστή Ασφαλείας αντίστοιχα 
(μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο).   

4. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης,  στο όνομα του σχήματος  το οποίο αναδείχθηκε από το διαγωνισμό,  οριστικό πίνακα   με όλο το 
προσωπικό  που  θα  ασχοληθεί  με  πλήρες  ωράριο  επί  τόπου  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των 
Εγκαταστάσεων,  και  το  οποίο  κατ’  ελάχιστο  θα  συμφωνεί  με  αυτό  της  προσφοράς  του,  σε  ότι  αφορά  τον 
αριθμό αλλά και τα προσόντα του επιστημονικού προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει συνημμένα 
με τον οριστικό πίνακα προσωπικού τα βιογραφικά σημειώματα, τίτλους κλπ. του επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού. Ταυτόχρονα θα υποβληθεί και  το πρόγραμμα της εργασίας του που θα εγκριθεί από την ΕΕΠ. 
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αντικαθιστά ή 
προσλαμβάνει  προσωπικό  επιπλέον  του  περιλαμβανόμενου  στον  άνω  πίνακα,  τότε  υποχρεούται  να 
ενημερώνει  άμεσα  και  εγγράφως  τη  ΔΕΥΑΗ,  υποβάλλοντας  συγχρόνως  τα  βιογραφικά  σημειώματα  και 
λοιπούς τίτλους του προσωπικού αυτού. 

Η ΔΕΥΑΗ μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται αιτιολογημένα ακατάλληλο. 
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί   ότι μέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των  εκτελουμένων  εργασιών,  η  ΔΕΥΑΗ  έχει  δικαίωμα  να  διατάξει  την 
αντικατάσταση  ή  την  άμεση  αποπομπή  κάθε  ανίκανου,  απείθαρχου  ή  και  μη  τίμιου  μέλους  του  τεχνικού 
υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον οικονομικό φορέα από 
την  ευθύνη  για  την  άρτια  και  έντεχνη  παροχή  των  υπηρεσιών.  Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δε 
συμμορφωθεί,  η  ΔΕΥΑΗ  έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί  στην  αντικατάσταση  των  ακαταλλήλων  προσώπων  με 
άλλα που θα αμείβονται από τη ΔΕΥΑΗ σε βάρος και για λογαριασμό του οικονομικού φορέα. 

5.  Ο  οικονομικός  φορέας  οφείλει  να  προσκομίσει  με  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  του  πρώτου 
λογαριασμού στη ΔΕΥΑΗ για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του που εργάζεται για τη συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα κάθε εργαζόμενου στις οποίες θα αναγράφεται 
και  ο  χρόνος  ασφάλισής  του,  καθώς  και  την    Αναγγελία  στον  ΟΑΕΔ  πρόσληψης  προσωπικού,  υπό  την 
επωνυμία  της  Εργοληπτικής  Επιχείρησης  ή  του  σχήματος  της  Κοινοπραξίας  που  έχει  αναδειχθεί  από  το 
διαγωνισμό ως ανάδοχος. 

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει ανάλογες βεβαιώσεις και για το προσωπικό του ως άνω πίνακα, που θα 
αντικαθιστά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

6. Τυχόν προσωπικό υπεργολάβων που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας περιστασιακά για εργασίες στις 
εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω οριζόμενο προσωπικό των 5 ατόμων. 

7.  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  προτείνει  διαφοροποιήσεις  στο  προσωπικό  σε  σχέση  με  τα 
προδιαγραφόμενα στην παρούσα, με τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα υποβαθμίζεται το επίπεδο κατάρτισης 
του  προσωπικού  και  δεν  θα  μειώνεται  ο  συνολικός  αριθμός  του  (κατ’  ελάχιστο  5  άτομα).  Οι  τυχόν 
προτεινόμενες αλλαγές θα αξιολογηθούν από την ΕΕΠ και θα γίνουν αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνεται 
επαρκώς  ότι  θα  προκύπτει  βελτίωση  του  επιπέδου  των  υπηρεσιών  της  λειτουργίας  και  συντήρησης 
γενικότερα. 
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∆.Ε.Υ.Α.Η» 
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Αριθμός Μελέτης   6551/9‐7‐19 

Άρθρο 1o ‐ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 

1.  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη, που βαρύνει αποκλειστικά 
τον  οικονομικό  φορέα  και  ανεξάρτητα  από  τις  διοικητικές  κυρώσεις,  που  θα  του  επιβάλλονται  από  τα 
αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 
2. Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, η ΔΕΥΑΗ μετά από εισήγηση της ΕΕΠ, δικαιούται να 
ζητήσει την άρση της παράβασης, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
Μειώσεις αμοιβών,  εφόσον δεν ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο,  επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της ΔΕΥΑΗ, μετά από εισήγηση της ΕΕΠ και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό 
της παροχής υπηρεσιών. 
3.    Σημαντικότατη παράβαση  της  σύμβασης  είναι  η  μη  επίτευξη  της απαιτούμενης ποιότητας  εκροής  λόγω 
ολιγωρίας του οικονομικού φορέα, που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  για  υπέρβαση  της  αποδεκτής  ποιότητας  εκροής  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι ποινικές ρήτρες ισχύουν εφόσον τα φορτία και η 
ποιότητα εισροής τηρεί τις προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης και  όπως ορίζεται  στο ίδιο άρθρο. 
Ο  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  διαπιστώσει  την  παρουσία  στα  εισερχόμενα  λύματα  ουσιών  με  γνωστή 
δυσμενή ή ανασταλτική επίδραση στη βιολογική διεργασία, όπως π.χ. λίπη, πετρελαιοειδή, χρωστικές ουσίες, 
βαρέα μέταλλα κλπ., οφείλει να ενημερώσει άμεσα την  
και  να  ζητήσει  τη  διαπίστωση  και  επιβεβαίωση  της  εισροής  δυνητικά  «επικίνδυνων  για  τη  διεργασία» 
ενώσεων. Σε περίπτωση παρουσίας τέτοιων ενώσεων, κατά την κρίση της ΕΕΠ,  μπορεί να αρθεί η υποχρέωση 
για επίτευξη της ποιότητας εκροής για χρονικό διάστημα, που θα αποφασίσει η ΕΕΠ.  
Οι ενέργειες   αντιμετώπισης   των ανωτέρω θα περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
λειτουργίας του άρθρου 23. 
Οι ποινικές ρήτρες που αφορούν στην ποιότητα επεξεργασίας είναι οι εξής: 
α)  Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η τιμή του μέσου όρου BOD5 των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί τα 10 
mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα 
κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η  ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω,  θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα 
προσαυξανόμενη κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
β)    Για  τον  πρώτο  μήνα  κατά  τον  οποίο  η  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  των  εξερχόμενων  στερεών  (SS)  των 
ημερήσιων  δειγμάτων  υπερβεί  τα  10  mg/L,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  ίση  με  το  0,10%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η  ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, 
θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για 
κάθε μήνα υπέρβασης. 
γ)  Για  τον  πρώτο  μήνα  κατά  τον  οποίο  η  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  του  νιτρικού  αζώτου  των  ημερήσιων 
δειγμάτων  υπερβεί  τα  10 mg/L  είτε  η  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  του  αμμωνιακού  αζώτου  των  ημερήσιων 
δειγμάτων υπερβεί τα 2 mg/L   , επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
του. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται 
η  ανωτέρω  ποινική  ρήτρα  προσαυξανόμενη  κατά  0,10%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  για  κάθε  μήνα 
υπέρβασης. 
δ) Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η τιμή του μέσου όρου COD των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί τα 60 
mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα 
κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η  ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω,  θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα 
προσαυξανόμενη κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
ε) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης των ολικών κωλοβακτηριοειδών και των 
κοπρανωδών  κωλοβακτηριοειδών  των  ημερήσιων  δειγμάτων  μετρούμενα  προ  της  χλωριώσεως  υπερβεί  τα 
100/100 mL  και  50/100 mL αντίστοιχα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής 
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αξίας.  Για  κάθε  επιπλέον  μήνα  κατά  τον  οποίο  θα  διαπιστώνεται  η  ίδια  υπέρβαση  ως  ανωτέρω,  θα 
επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά το 0,10% για κάθε μήνα υπέρβασης. 
στ) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης θολότητας της εκροής υπερβεί την τιμή 
των 5 ΝΤU,  επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση με το 0,10%  της συνολικής συμβατικής αξίας.  Για κάθε επιπλέον 
μήνα  κατά  τον  οποίο  θα  διαπιστώνεται  η  ίδια  υπέρβαση ως ανωτέρω,  θα  επιβάλλεται  η  ανωτέρω ποινική 
ρήτρα προσαυξανόμενη κατά το 0,10% για κάθε μήνα υπέρβασης. 
Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και σε περίπτωση ταυτόχρονης 
υπέρβασης σε περισσότερες της μιας των παραπάνω παραμέτρων, οι ποινικές ρήτρες θα αθροίζονται. 
Σημείωση: Το πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων ορίζεται στο άρθρο 24 των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
4. Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση της ΕΕΠ, η ΔΕΥΑΗ  
δικαιούται να τις αναθέσει σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του οικονομικού φορέα ή να τις εκτελέσει 
με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Επίσης ανάλογες ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και σύμφωνα με το άρθρο 
28 της παρούσας. 
 5.  Σε περίπτωση μη λειτουργίας από  τον οικονομικό φορέα των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητά  του,  εκτός 
των άλλων μέτρων που θα λάβει η ΔΕΥΑΗ εις βάρος του και για λογαριασμό του, θα επιβάλλεται:  
α)  για  κάθε  ημέρα  ολικής  διακοπής  της  λειτουργίας  μείωση  του  καταβαλλόμενου  τιμήματος  ίση  με  το 
τριπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης του.  
β)  Σε  περίπτωση  μη  λειτουργίας  μέρους  των  εγκαταστάσεων  με  υπαιτιότητα  του  οικονομικού  φορέα  θα 
επιβάλλεται επίσης μείωση που θα εκτιμάται ανάλογα από την ΕΕΠ και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο 
της ΔΕΥΑΗ.  
γ)  Επίσης    οποιαδήποτε  προσαύξηση  στα  τιμολόγια  ΔΕΗ  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  λόγω  μειωμένου  συντελεστή 
ισχύος (cos φ< 0,95), θα καταβάλλεται από τον οικονομικό φορέα (άρθρο 11). 
6. Οι ποινικές αυτές ρήτρες θα αρχίσουν να  ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα 
είναι δυνατό να επιβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
7. Η μηνιαία αξία ορίζεται ως το πηλίκο του ποσού για το οποίο υπογράφηκε η Σύμβαση, διαιρούμενου με την 
χρονική  διάρκεια  παροχής  υπηρεσιών,  που  ορίζεται  4    ημερολογιακοί  μήνες.  Η  ημερήσια  αποζημίωση 
ορίζεται ως το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30 (ημερολογιακές μέρες). 

Άρθρο 2o ‐ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.  Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  κατά  τους  κανόνες  της  τεχνικής    και  της  επιστήμης  από  ειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό. 
2. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που 
θα προκληθούν από υπαιτιότητά του.  
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του 
αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Σε 
τέτοια περίπτωση ο οικονομικός φορέας. θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές. Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι 
ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 
3.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεώνεται  να  μη  παρακωλύει  την  εκτέλεση  εργασιών  από  εργολήπτες  που 
χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΥΑΗ ή εργασιών σε γνώση της από άλλη Υπηρεσία,  και αφορούν εργασίες που 
δεν  περιλαμβάνονται  στη  Σύμβασή  του  και  να  διευκολύνει  αυτές  με  τα  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  από 
αυτόν,  ρυθμίζοντας  έτσι  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  ώστε  να  μη  παρεμβάλλεται  κανένα  εμπόδιο.  Ο 
οικονομικός φορέας θα ενημερώνεται εγγράφως από τη ΔΕΥΑΗ.  
Σε  κάθε  περίπτωση  στη  διεξαγωγής  παράλληλης  εργολαβίας  ή/και  ερευνητικού  προγράμματος  κατά  τη 
διάρκεια της παρούσης παροχής υπηρεσιών, ο οικονομικός φορέας σε συνεργασία με την ΕΕΠ θα ζητήσει από 
τον  εκπρόσωπο  της  εν  λόγω  εργολαβίας  ή  τον  υπεύθυνο  του  προγράμματος,  με  ευθύνη  και  δαπάνη  του 
τελευταίου, την κατάρτιση ΣΑΥ και χρονοδιαγράμματος εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Καμία εργασία δε θα εκτελείται από άλλους 
εργολάβους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ΔΕΥΑΗ.  
4. Ο οικονομικός φορέας οφείλει  να παίρνει  κάθε φορά  το ανάλογο για  κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας 
κατά τα στάδια της παροχής υπηρεσιών, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού 
ή του επιστημονικού ‐ εργατοτεχνικού προσωπικού του. 
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του καθώς και στο εκπαιδευόμενο προσωπικό 
της ΔΕΥΑΗ με δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας 
και εργαλεία, για ασφαλή εργασία.  
Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  όλο  ανεξαιρέτως  το  προσωπικό  του  στους  οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. Επίσης, υποχρεούται 
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με δικές του δαπάνες να εμβολιάσει όλο το προσωπικό του και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς 
κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής. 
Επιπλέον ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την αυστηρή φύλαξη των εγκαταστάσεων και πρέπει να 
επιδεικνύει  τη  δέουσα  προσοχή  για  την  αποφυγή  παράνομης  εισόδου  στις  εγκαταστάσεις.  Ειδικότερα,  θα 
μεριμνά για  τον αυστηρό έλεγχο της εισόδου τροχοφόρων και προσώπων στην εγκατάσταση και θα γίνεται 
καταγραφή  των  εισερχομένων  σε  ειδικό  βιβλίο.  Τυχόν  ξενάγηση  τρίτων  στις  εγκαταστάσεις  θα  γίνεται  με 
συνοδεία αρμόδιου προσωπικού.  Τις ώρες μετά  την παρέλευση του ωραρίου υποχρεωτικής παρουσίας  του 
προσωπικού οι πύλες θα είναι κλειστές. 
5.  Ο  οικονομικός  φορέας  ως  υπεύθυνος  γα  την  τήρηση  των  σχετικών  νόμων,  περιβαλλοντικών  όρων, 
αποφάσεων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης,  της  Περιφέρειας  Κρήτης  κλπ.  (π.χ.  Έγκριση 
Περιβαλλοντικών  Όρων,  Οριστική  Άδεια  Διάθεσης  Λυμάτων),  υποχρεούται  να  ανακοινώνει  χωρίς  αμέλεια 
στην  ΕΕΠ,  τις  κατά  τη διάρκεια  της  εκτέλεσης  των υπηρεσιών,  απευθυνόμενες ή  κοινοποιούμενες σ’  αυτόν 
σχετικές διαταγές και εντολές  των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας 
κλπ. 
6.  Για  οποιαδήποτε  αλλαγή  η  οποία  προκύπτει  κατόπιν  εργασιών  επισκευής  ή  συντήρησης  των 
εγκαταστάσεων,  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  υποβάλλει  αναθεωρημένο  αντίγραφο  των 
αντιστοίχων  σχεδίων  «ως  κατασκευάσθηκε»,  εφόσον  αυτά  τροποποιούνται.  Τα  σχέδια  αυτά  καθώς  και 
οποιαδήποτε άλλα σχέδια  τα οποία παραδίνει ο οικονομικός φορέας στην ΕΕΠ στα πλαίσια  της  εκπόνησης 
των  μελετών,  θα  πρέπει  να  έχουν  παραχθεί  με  τη  χρήση  κατάλληλου  λογισμικού  π.χ.  Auto  Cad  και  θα 
υποβάλλονται επίσης σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΠ όλα τα 
τεχνικά εγχειρίδια του προστιθέμενου εξοπλισμού. 
7.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  ενημερώνει  τη  ΔΕΥΑΗ  για  οποιαδήποτε  εξαγωγή  στοιχείων 
εξοπλισμού εκτός των Εγκαταστάσεων με χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου το οποίο θα υπογράφεται πριν την 
εξαγωγή από το προσωπικό τόσο του οικονομικού φορέα όσο και της ΕΕΠ. Προσωπικό που εξάγει χωρίς την 
έγκριση της ΕΕΠ εξοπλισμό των Εγκαταστάσεων, απομακρύνεται. 
Επίσης, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΕΠ για τις παραγγελίες όλων των σημαντικών 
ανταλλακτικών,  απαραίτητων  για  τη  συντήρηση  των  Εγκαταστάσεων,  στις  οποίες  έχει  προβεί,  με  υποβολή 
φωτοαντιγράφου σχετικού εντύπου που χρησιμοποιήθηκε,  εντός 3 ημερών από την γραφόμενη στο έντυπο 
ημερομηνία. 
8.Ο  πολυηλεκτρολύτης  που  τροφοδοτείται  κατά  την  διαδικασία  αφυδάτωσης  της  ιλύος    είναι  υψηλής 
κατιονικότητας  και  υψηλού  μοριακού  βάρους,  κατάλληλος  για  τα φυγόκεντρα  της  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  Σε  κάθε 
περίπτωση, η επιλογή του τύπου του πολυηλεκτρολύτη  ή η αλλαγή του, θα γίνεται  μετά από ενημέρωση και 
έγγραφη έγκριση της ΕΕΠ  και κατόπιν πραγματοποίησης σχετικών δοκιμών. 
9.Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση στοιχείων καθώς και των 
εργαστηριακών  ελέγχων  και  δοκιμών  που  αφορούν  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  από  τον  οικονομικό 
φορέα χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΔΕΥΑΗ. Επίσης απαγορεύεται ρητά η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση 
ερευνητικών προγραμμάτων από τρίτους, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
10. Οι μονάδες που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του οικονομικού φορέα καθώς και όλος ο εξοπλισμός που 
υπάρχει σε αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παροχής των 
υπηρεσιών για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ. Απαγορεύεται η χρήση από τον οικονομικό φορέα των μονάδων, του 
εξοπλισμού, κτιρίων κλπ για άλλο σκοπό ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 

Άρθρο 3ο  ‐ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΕΠ)  

1.  Η παρακολούθηση και διαπίστωση καλής παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχος αυτών, από τεχνικής άποψης 
ασκούνται από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 6.1 των ειδικών όρων εκτέλεσης . 
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από  ειδικούς  επιστήμονες‐τεχνικούς  της ΔΕΥΑΗ.  Στα  καθήκοντα  των μελών  της 
ΕΕΠ  περιλαμβάνονται  η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  και  ποσότητας  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών,  η  τεχνική  επίβλεψη και  γενικά η  τήρηση  των  τεχνικών όρων  της Σύμβασης από  τον οικονομικό 
φορέα.  
Η  ΕΕΠ  παρέχει  υποχρεωτικά  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία‐πληροφορίες  και  συνεργάζεται  άμεσα  με  τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις    και  Τμήματα  της ΔΕΥΑΗ.  Επίσης συνεργάζεται όσον αφορά  τον ποιοτικό  έλεγχο  των 
αποβλήτων  και με  το Εργαστήριο  της ΔΕΥΑΗ,  το οποίο    είναι αρμόδιο από  τον Οργανισμό Λειτουργίας  της 
ΔΕΥΑΗ για την παρακολούθηση της ποιότητας των λυμάτων και αποβλήτων με δειγματοληψίες και εκτέλεση 
Χημικών‐Μικροβιολογικών αναλύσεων (οι οποίες μπορεί να ανατίθενται και σε Εργαστήριο εκτός ΔΕΥΑΗ). 
3.      Οι  ορισμένοι  εκπρόσωποι  του  οικονομικού  φορέα,  είναι  υποχρεωμένοι  να  δίνουν  οποιαδήποτε 
πληροφορία, σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την 
ΕΕΠ. Η ΕΕΠ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη λειτουργία και 
συντήρηση όλων των μονάδων, στα όρια ευθύνης του οικονομικού φορέα και στην ποιότητα των λυμάτων σε 
οποιοδήποτε στάδιο.  
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Η  άρνηση  παροχής  των  προαναφερόμενων  πληροφοριών,  η  απόκρυψη  στοιχείων  ή  η  ψευδής  παροχή 
πληροφοριών,  από  οποιοδήποτε  μέλος  του  προσωπικού  του  οικονομικού  φορέα,  συνεπάγεται  την 
απομάκρυνσή του, κατόπιν έγγραφης εντολής της ΔΕΥΑΗ προς τον οικονομικό φορέα. 
4.       Ο οικονομικός φορέας ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την ΕΕΠ 
και την αρμόδια Δ/νση της ΔΕΥΑΗ, σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις εφόσον αυτό ζητηθεί. Σκοπός των 
συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της 
απόδοσης  των  εγκαταστάσεων  αλλά  και  αν  απαιτείται,  το  συντονισμό  παράλληλων  εργολαβιών  ή  και 
ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες ή τη ΔΕΥΑΗ (για τη διεξαγωγή των οποίων 
θα  δοθεί  έγγραφη  εντολή  της  ΔΕΥΑΗ  προς  τον  οικονομικό  φορέα),  με  τυχόν  προϋποθέσεις  για  να  μη 
διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
5. Για την ΕΕΠ θα υπάρχει στο κτίριο διοίκησης της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ διαμορφωμένο εξοπλισμένο γραφείο, στο 
οποίο  θα  βρίσκεται  και  το  αρχείο  των  εγκαταστάσεων,  όπως  αυτό  θα  παραδοθεί  από  τη  ΔΕΥΑΗ  στον 
οικονομικό φορέα.  

Άρθρο 4ο ‐ ΥΛΙΚΑ‐ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ‐ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1.  Όλα  τα  υλικά  που  θα  διατεθούν  από  τον  οικονομικό  φορέα  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  είναι 
κατάλληλα,  θα  είναι  της  καλύτερης  ποιότητας,  χωρίς  βλάβες  κλπ.    Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να 
χρησιμοποιεί  μηχανήματα  και  υλικά  που ανταποκρίνονται  στους  ισχύοντες  σχετικούς  κανονισμούς,  δηλ  τις 
ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 
2.  Η ΔΕΥΑΗ δεν  θα  διαθέσει  κανένα υλικό,  εκτός  των περιπτώσεων βλαβών που συνδέονται με  εξαιρετικά 
συμβάντα  ανωτέρας  βίας  ή  με  την  προσθήκη  νέου  εξοπλισμού  και  αυτοματισμών  για  βελτίωση  ή 
τροποποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης, μετά από σχετική απόφαση και εντολή της ΔΕΥΑΗ, ως εξής: 
α) Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμό 
θα  αναφέρονται  άμεσα  στην  ΕΕΠ,  θα  αίρονται  αμέσως  και  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  ημερολόγιο 
λειτουργίας. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει: 
‐τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ελλιπή συντήρηση ή παράβλεψη 
του προσωπικού της μονάδας ως προς τα υλικά και την εργασία που θα απαιτηθεί. 
‐τη ΔΕΥΑΗ ως προς τα υλικά και   τον οικονομικό φορέα ως προς την εργασία, σε περίπτωση που οι βλάβες 
συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία). 
Διευκρινίζεται  ότι  στα  υλικά  που  βαρύνουν  τη  ΔΕΥΑΗ,  δε  συμπεριλαμβάνονται    υλικά  λίπανσης  (λάδια, 
λιπαντικά κλπ). Επίσης δε συμπεριλαμβάνονται υλικά συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών όπως φίλτρα, 
ρουλεμάν φλάντζες, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες, λυχνίες, μεμβράνες οργάνων και αισθητήρια 
on  line  μετρητών,  περιελίξεις  κινητήρων,  στυπιοθλίπτες,  μικροεξαρτήματα  επιστημονικών  οργάνων, 
μικροαυτόματοι, μικροδιακόπτες ασφαλείας, μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, πυκνωτές διόρθωσης συνφ, ρελαί 
, θερμικά, όργανα μέτρησης πινάκων  (βολτόμετρα, αμπερόμτρα κλπ), εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων, και 
καλωδιώσεις  Η/Μ  εξοπλισμού,  λυχνίες  φωτισμού  εσωτερικών  χώρων  και  εξωτερικού  φωτισμού,  υλικά 
αντικεραυνικής  προστασίας,    κλπ.  Όλα  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  υλικά  αφορούν  σε  στοιχεία  των 
εγκαταστάσεων  είτε  περιλαμβάνονται  στο Πρόγραμμα  Συντήρησης  είτε  όχι,  που  είναι  εγκατεστημένος  στις 
εγκαταστάσεις  ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία ανεξαρτήτως αν από  την υπάρχουσα ανάλυση  του 
Μητρώου  του  έργου  εμφανίζεται.  Ομοίως  ισχύει  για  κάθε  εξοπλισμό  που  αντικαθιστά  υφιστάμενο  ή 
εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  
Διευκρινίζεται  επίσης  ότι  ως  εργασίες  υποχρέωσης  του  οικονομικού  φορέανοείται  το  σύνολο    των 
απαραίτητων εργασιών συντήρησης – επισκευής ‐αντικατάστασης– αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε 
λειτουργία  του  εξοπλισμού,  σύμφωνα  πάντα  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα,  οδηγίες  κατασκευαστών  και  τις 
απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς 
συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) 
και  ανεξάρτητα  αν  οι  εργασίες  γίνουν  επί  τόπου  των  εγκαταστάσεων  ή  με  μεταφορά  του  εξοπλισμού  σε 
εξωτερικά  συνεργεία.  Επίσης  ο  οικονομικός  φορέας  θα  διαθέτει  με  δικές  του  δαπάνες  οποιοδήποτε 
εξοπλισμό,  μηχανήματα  ή  οχήματα  με  τους  χειριστές  τους  απαιτηθούν  για  την  επισκευή  του  συνόλου  των 
εγκαταστάσεων .  
Η  κατάταξη  στις  παραπάνω  περιπτώσεις  θα  γίνεται  από  την  ΕΕΠ    με  σχετική  Τεχνική  Έκθεση  μετά  από 
αυτοψία και μετά την υποβολή ανάλογης από τον οικονομικό φορέα στην οποία θα τεκμηριώνεται πλήρως η 
αναγκαιότητα  και  σκοπιμότητα  της  αντικατάστασης  (πχ  αυξημένη  συχνότητα  βλαβών,  ασύμφορο  κόστος 
επισκευής, απόδοση εκτός προδιαγραφών κλπ). 
Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  άμεση  αποκατάσταση  των  βλαβών  του  δομικού  και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, μετά από ενημέρωση έρευνα αγοράς ‐ κατάθεση 
προσφορών  στην  ΕΕΠ  και  κατόπιν  γραπτής  έγκριση  της  ΕΕΠ,  ενώ  θα  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  στο 
Ημερολόγιο Λειτουργίας.  Σημειώνεται ότι η ΕΕΠ μπορεί να εγκρίνει η να υποδείξει   άλλη πηγή προμήθειας 
υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω.  
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β) Ως προς την προσθήκη νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών για βελτίωση ή τροποποίηση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης η δαπάνη θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΗ ως προς τα υλικά και τον οικονομικό φορέα ως προς την 
εργασία  τοποθέτησης.  Τα αναλώσιμα  λειτουργίας,  η  λειτουργία  και  συντήρηση  των  νέων μονάδων  και  του 
εξοπλισμού μετά τη θέση σε λειτουργία, θα βαρύνει τον οικονομικό φορέα. 
3.   Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαραίτητο, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό,  τον  εφεδρικό  εξοπλισμό  και  ανταλλακτικά  που  περιλαμβάνονται  στους  όρους  της  παρούσης, 
καθώς και αποθηκευτικούς χώρους,  εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την 
άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. 
Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  υποβάλει  μέσα  σε  προθεσμία  15  ημερών  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης  οριστικό  πίνακα με  τεχνικά  και  λοιπά  στοιχεία  του  εξοπλισμού που θα  διαθέτει  για  την  παροχή 
υπηρεσιών,  τουλάχιστον  ισοδύναμο  και  με  τα  αντίστοιχα  στοιχεία  που  αναφέρει  στα  δικαιολογητικά 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 
Στην  κρίση  της  ΕΕΠ  είναι  η  αποδοχή  ή  όχι  της  επάρκειας  του  εξοπλισμού  και  των  μέσων  του  οικονομικού 
φορέα,  χωρίς  αυτό  να  απαλλάσσει  τον  οικονομικό  φορέα  από  την  ευθύνη  για  τη  σωστή  λειτουργία  και 
συντήρηση των Εγκαταστάσεων. 
Επισημαίνεται  ότι  ανεξάρτητα  από  οποιαδήποτε  σχετική  έγκριση  ή  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΕΠ,    ο  παρέχων 
υπηρεσίες  παραμένει  εξ’  ολοκλήρου υπεύθυνος  για  την  καταλληλότητα  του μηχανικού,  μηχανολογικού  και 
ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  που  θα  χρησιμοποιήσει.  Στην  περίπτωση  που  ο  εξοπλισμός  του  οικονομικού 
φορέα  (ή  μέρος  του  εξοπλισμού  του)  αποδειχθεί  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  ακατάλληλος  για 
οποιοδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορέας δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης. 
Τα υλικά και μηχανήματα που συναντώνται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται από καθαίρεση 
παλαιών, ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα 
μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και μηχανημάτων κατά την 
εξαγωγή τους.  
4. Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού,  υλικών, ανταλλακτικών κλπ. που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση, 
γίνεται  από  την  ΕΕΠ.    Ο  απαιτούμενος  μηχανικός  εξοπλισμός  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  που  θα 
διατίθεται από τον ανάδοχο, πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 
Επισημαίνεται  ότι  εάν  κατόπιν  ελέγχων  και  δοκιμών,  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στα  οικεία  άρθρα  της 
παρούσας διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλά εξ’ αιτίας 
κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών 
κλπ.,  τότε  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  σε  αντικατάσταση  παντός  φθαρμένου  εξαρτήματος  ή 
πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.  
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι. Αν δε κατά 
τις δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε η ΔΕΥΑΗ δύναται, κατά την απόλυτη 
κρίση της, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο. 

Άρθρο 5ο ‐ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ‐ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ. ‐ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

1.Ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  κάθε  φορά  που  απαιτείται  παραγγελία  εξοπλισμού,  ανταλλακτικών  ή 
υλικών  για  τη  λειτουργία  και  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  (τακτική  και  αποκατάστασης  βλαβών)  να 
ενημερώνει  έγκαιρα  την ΕΕΠ.  Επίσης προ  της παραγγελίας,  είναι  υποχρεωμένος  να υποβάλει  στην  ΕΕΠ  για 
προέγκριση  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  (prospectus,  οικονομικά  στοιχεία,  πιστοποιητικά,  διαγράμματα,  τεχνικά 
εγχειρίδια  σχέδια,  περιγραφές  κλπ.)  για  όλο  το  μηχανικό  και  ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  που  θα 
ενσωματωθεί  στις    εγκαταστάσεις.  Για  τις  αντικαταστάσεις  υπάρχοντος  εξοπλισμού  θα  ακολουθηθεί  η 
φιλοσοφία  των προδιαγραφών  του αρχικού σχεδιασμού  των  εγκαταστάσεων  και  στις  περιπτώσεις  που δεν 
διατίθεται  πλέον  ο  εν  λόγω  εξοπλισμός  θα  δίνεται  έμφαση  στην  ομοιομορφία  και  συμβατότητα  του 
προστιθέμενου  εξοπλισμού.  Αλλαγή  του  τύπου  του  εξοπλισμού  επιτρέπεται  επίσης  στις  περιπτώσεις  που 
αποδεδειγμένα  ο  υπάρχων  εξοπλισμός  δεν  καλύπτει  τις  λειτουργικές  ανάγκες  των  εγκαταστάσεων  και 
απαιτείται αναβάθμισή του.   
2. Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στη ΔΕΥΑΗ, με μέριμνα και δαπάνες του οικονομικού 
φορέα και η παραγγελία θα πραγματοποιείται είτε από τη ΔΕΥΑΗ είτε από τον οικονομικό φορέα, μετά από 
έγγραφη  έγκριση  της  ΕΕΠ.  Η  ΕΕΠ  μπορεί  να  εγκρίνει  ή  να  υποδείξει    άλλη  πηγή  προμήθειας  υλικών  και 
ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω. 
3. Ανταλλακτικά τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
θα βρίσκονται πάντα σε άμεση εφεδρεία και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

 Όλα  τα  αναλώσιμα  εξαρτήματα  αντλιών,  φυσητήρων,  συμπιεστών,  μειωτήρων,  φυγοκέντρων,  
ανεμιστήρων κλπ 

 Όλα  τα  εξαρτήματα ηλεκτρικών πινάκων,  ηλεκτρονικών συστημάτων  και  οργάνων που φθείρονται 
συχνά 
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Άρθρο 6ο ‐ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεώνεται  να  λειτουργεί,  συντηρεί  και  επισκευάζει  τις  εγκαταστάσεις  της 
μονάδας σε 24ωρη βάση  και  για όλες  τις  ημέρες  του  έτους με  επιστημονικό  και  εργατοτεχνικό προσωπικό 
κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο, για την ομαλή 
και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.  
2.  Ο  Π.Υ  θα  πρέπει  ακόμα  εκτός  του  προσωπικού  αυτού,  να  έχει  σε  ετοιμότητα  εξοπλισμένο  συνεργείο 
επισκευών  και  κατασκευών  ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  και  εξοπλισμού,  στελεχωμένο  με  έμπειρο 
προσωπικό,  που  θα  προβαίνει  σε  επισκευές  και  κατασκευές ακόμα  και  τις  Κυριακές  και  αργίες,  όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την ΕΕΠ, λόγω έκτακτων περιπτώσεων.  
Επιπλέον  θα  υπάρχει  σε  ετοιμότητα  μεταφορικό  μέσο  ικανού  ωφέλιμου  φορτίου  για  άμεσες  μεταφορές 
μηχανημάτων ή υλικών. 
3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, 
ο  δε  οικονομικός  φορέας  δεν  συμμορφώνεται  εντός  των  τασσόμενων  προθεσμιών  για  αποπεράτωσή  της, 
καθορίζεται δια του παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι η ΔΕΥΑΗ και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση 
Κρατική  Υπηρεσία  δικαιούνται  όπως,  εκτός  της  υποβολής  των  ενταύθα  και  κατά  τις  νόμιμες  διατάξεις 
προβλεπόμενων κυρώσεων, να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την 
κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του οικονομικού φορέα.  Ακόμη, θα επιβάλλεται στον οικονομικού 
φορέα ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασής των, κρατουμένων από αυτά που του οφείλονται 
και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών,  εισπράττεται το υπόλοιπο σε βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης.  

Άρθρο 7ο  ‐ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Αν ο οικονομικός φορέας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και  ιδιαίτερα της τήρησης της 
ποιότητας  εκροών ή δεν συμμορφώνεται με  τις  γραπτές  εντολές  της ΕΕΠ που  του δίνονται σύμφωνα με  τη 
σύμβαση ή το Νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 
2. Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση οργάνου της ύστερα από εισήγηση της ΕΕΠ 
και γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν: 

 δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες. 

 οι παραδιδόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και   γενικά δεν έχουν τις 
συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 

 σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης 
3. Σε περίπτωση κήρυξης του οικονομικού φορέα εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΗ το ποσό της εγγύησης 
καλής  εκτέλεσης  κατά  το  μέρος  που  ισχύει.  Σε  κάθε  περίπτωση  και  ασχέτως  της  κήρυξης  του  οικονομικού 
φορέα ως  έκπτωτου και  της  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  η ΔΕΥΑΗ δικαιούται  να αξιώσει  την αποκατάσταση 
κάθε  ζημίας  που  υπέστη  από    την  αθέτηση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα  των  συμβατικών  του 
υποχρεώσεων. 
4.  Ο  οικονομικός  φορέας  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  παροχή  υπηρεσιών  και  δεν  προσήλθε  μέσα  στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει  τη σύμβαση και να προσκομίσει  την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα 
που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  τη  διοίκησή  της  οργάνου  και  η  ΔΕΥΑΗ 
αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του οικονομικού φορέα και δύναται να εκτελέσει την υπηρεσία 
με άλλους παρέχοντες υπηρεσία με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 
Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή της 
σύμβασης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 
από  μελλοντικούς  διαγωνισμούς,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Παροχής 
Υπηρεσιών ,  η οποία προηγουμένως καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων εφόσον το παραπάνω 
θεωρηθεί  επαγγελματικό  παράπτωμα  και  πάντως  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  σχετικώς  στην  εθνική  και 
κοινοτική νομοθεσία. 
5.  Αντικειμενική  ανωτέρα  βία,  την  ευθύνη  της  αποδείξεως  της  οποίας  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας, 
απαλλάσσει αυτόν  των συνεπειών από τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή 
της. 
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Άρθρο  8ο  ‐  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ‐ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΛΥΣΗΣ‐ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                       

1.  Σε  περίπτωση  που  συνδυασμένες  δραστηριότητες  κοινωνικών  ομάδων  δεν  επιτρέπουν  την  είσοδο  και 
εργασία των υπαλλήλων του οικονομικού φορέα στις εγκαταστάσεις, ο οικονομικός φορέας σε συνεργασία με 
τη ΔΕΥΑΗ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην 
ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο οικονομικός φορέας θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 
2.  Σε  περίπτωση  εργασιακών  προβλημάτων  με  το  προσωπικό  του  ή  γενικότερων  κινητοποιήσεων  του 
προσωπικού του, την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσωπικό ασφαλείας κλπ., 
ώστε να μη διαταραχθούν οι διεργασίες επεξεργασίας, την έχει αποκλειστικά ο οικονομικός φορέας.  
3.  Γενικότερα  σε  περίπτωση  διακοπής  των  εργασιών,  διάλυσης  της  σύμβασης,  ματαίωσης  της  διάλυσης  ή 
αποζημίωσης του οικονομικού φορέα  λόγω διάλυσης της Σύμβασης, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 9ο ‐ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ‐ΠΤΩΧΕΥΣΗ‐ΘΑΝΑΤΟΣ        

Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλων των υπηρεσιών  απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της 
ΔΕΥΑΗ. 
Αν  διαπιστωθεί  καθ’  οποιονδήποτε  τρόπο  ότι  έχει  γίνει  άμεση  ή  έμμεση  υποκατάσταση  του  οικονομικού 
φορέα από άλλον, η ΔΕΥΑΗ κηρύσσει έκπτωτο τον οικονομικό φορέα. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης ή θανάτου του οικονομικού φορέα 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Κοινοπραξία εταιρειών, αυτή δεν δύναται να διαλυθεί κατά τη 
διάρκεια  της  σύμβασης.  Εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  προκύψει  διάλυση  της  Κοινοπραξίας,  η  Κοινοπραξία 
κηρύσσεται έκπτωτη.  
Αν  μέλος  της    κοινοπραξίας,  λόγω  ανωτέρας  βίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της 
κοινοπραξίας   κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,  τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
Εάν μέλος της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το  χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας ή πτώχευσης ή προφανούς αδυναμίας με συναίνεση των υπόλοιπων μελών 
της κοινοπραξίας,    τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν  την ευθύνη  της ολοκλήρωσης αυτής με  την  ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους.  
Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  κοινοπραξίας  και  στις  δύο  παραπάνω  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν 
υποκατάσταση. Η υποκατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΔΕΥΑΗ, ύστερα 
από  σχετική  εισήγηση  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  την  υποκατάσταση  εργοληπτικής 
επιχείρησης σε κοινοπραξία.  
Ανάλογα  εφαρμόζεται  η  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  εργοληπτικών  εταιριών  για  τις  περιπτώσεις  διεύρυνσης 
κοινοπραξίας. 

Άρθρο 10ο ‐ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά 
τον οικονομικό φορέα. 
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  υπεύθυνος  έναντι  των  αρμοδίων  αρχών  για  την  τήρηση  της  απαιτούμενης 
ποιότητας  επεξεργασίας  και  όλων  των  λοιπών  περιβαλλοντικών  όρων  για  τη  σωστή  λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων. 
Επίσης,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιαδήποτε  ζημιά  ή  αξιώσεις  λόγω 
προσωπικού  τραυματισμού,  συμπεριλαμβανόμενου  και  του  θανάτου  προσωπικού  και  επίσης  για  αξιώσεις 
λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων 
του οικονομικού φορέα, είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα σφάλματα ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον 
οικονομικό φορέα ή από κάποιον προστιθέντα από τον οικονομικό φορέα ή από τρίτο, απαλλασσόμενης της 
ΔΕΥΑΗ από κάθε σχετικής ευθύνης. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, 
αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους. 
Ακόμη,  σε  περίπτωση που οποιοσδήποτε  εργαζόμενος  δεν  υπάγεται  στις  περί  ΙΚΑ  διατάξεις,  ο  οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
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Άρθρο 11ο ‐ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

1.Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  επικαλείται  λόγους  ανωτέρας  βίας,  είναι  υποχρεωμένος  να 
γνωστοποιήσει  άμεσα    από  την  επέλευσή  τους  στη  ΔΕΥΑΗ  τα  περιστατικά  και  τους  λόγους  που  συνιστούν 
αυτή την ανωτέρα βία. 
2.   Η  ανωτέρα  βία  αποδεικνύεται  με  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  οφείλει  να  υποβάλλει  ο 
οικονομικός φορέας εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. 
3.   Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον οικονομικό φορέα από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του 
προς τους   όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

Άρθρο 12o ‐ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος ενός  (1) μηνός, θα διενεργηθούν από τον οικονομικό 
φορέα  και  την  Επιτροπή  Παραλαβής,  που    έχει  ορισθεί  δυνάμει  των  διατάξεων  του  Π.Δ.  28/1980  ,  που 
επικουρείται στο έργο της από την ΕΕΠ, η οποία γνωμοδοτεί, έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής και θα 
συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.  
2. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή λειτουργία 
και  η  καλή  κατάσταση  των  μηχανολογικών  και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων,  του  αυτοματισμού,  των 
εργαστηριακών οργάνων και γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού. 
3.  Οι  δαπάνες  για  τους  ελέγχους  και  δοκιμές  της  οριστικής  παραλαβής  βαρύνουν  εξ  ολοκλήρου  τον 
οικονομικό φορέα, εκτελούμενης υπό την καθοδήγηση της ΕΕΠ.  
4.  Αν  κατά  τους  ελέγχους  και  τις  δοκιμές  οριστικής  παραλαβής,  διαπιστωθεί  ότι  ορισμένα  στοιχεία  των 
Εγκαταστάσεων δεν  λειτουργούν καλώς,  εξ’  αιτίας  κακής  χρήσης,  κακότεχνης ή  ελλιπούς συντήρησης ή  και 
κακής  ποιότητας  υλικών,  ανταλλακτικών,  λιπαντικών  κλπ.,  τότε  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  σε 
αντικατάσταση  παντός  φθαρμένου  εξαρτήματος  ή  πλημμελώς  λειτουργούντος,  με  άλλο  κατάλληλο  και 
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους. 
5.  Κατά  το  διάστημα  του  1  μηνός  από  τη  λήξη  της  σύμβασης  έως  την  οριστική  παραλαβή  ο  οικονομικός 
φορέας  υποχρεούται  να  συνεργάζεται  αρμονικά  με  την  ΕΕΠ  και  με  τον  επόμενο  οικονομικό  φορέα,  αν 
απαιτηθεί, και να μην παρακωλύει την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.  
6. Με  την  ολοκλήρωση  της οριστικής  παραλαβής από  την  ΕΕΠ  και  την  εκκαθάριση  των  τυχόν απαιτήσεων, 
αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης – περαίωσης, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα. 

Άρθρο 13o ‐ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Όλες  οι  δαπάνες  δημοσιεύσεων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  τυχόν  επαναληπτικών  βαρύνουν  τον 
οικονομικό φορέα  και θα παρακρατηθούν από το τίμημα του πρώτου μήνα. 
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