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3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΉΜΟΣ ΕΥΡΏΤΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΥ 5

Πόλη ΣΚΑΛΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 23051

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 EL 653

Τηλέφωνο 2735022222

Φαξ 2735024032

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@eurota.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Αναστασία Μυλωνά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.evrotas.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο

Στοιχεία Επικοινωνίας 6 

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.Ή.ΔΉ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: www  .  evrotas  .  gov  .  gr  

δ) 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης7

Ή χρηματοδότηση της υπηρεσίας προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ευρώτα. 

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο

αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  

5 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής ( L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β)

Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και

θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

6 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
7 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εκτέλεση  των απαιτούμενων εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Σκάλας και στη Τ.Κ.
Γερακίου  του Δήμου Ευρώτα,  του αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων του εσωτερικού δικτύου πόλης
Σκάλας και του αντλιοστασίου λυμάτων του εξωτερικού αγωγού, από τον οικισμό Βλαχιώτη, που βρίσκεται
στη Τ.Κ. Έλους.

Επειδή ο Δήμος Ευρώτα, δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία
για  τη  λειτουργία  και  συντήρηση  των  προαναφερθέντων  εγκαταστάσεων  και  προκειμένου  να
διασφαλίζεται  η  ορθή  λειτουργία  τους  και  η  προστασία  του  περιβάλλοντος,  κρίνεται  απαραίτητη  η
ανάθεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησής τους σε εξωτερικό συνεργάτη. 

Συγκεκριμένα η υπηρεσία αφορά τις εργασίες που αναγράφονται στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές»
της παρούσης μελέτης.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές, όπως:

 η υγειονολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας,

 η  ρύθμιση  των  παραμέτρων  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων,  για  τη
βέλτιστη απόδοση αυτών,

 ο έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση του εξοπλισμού των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης,

 η  διενέργεια  δειγματοληψιών  και  οι  εργαστηριακές  αναλύσεις,  μετά  της  αρχειοθέτησης  και
επεξεργασίας αυτών, 

 οι  εργασίες   προληπτικής   (τακτικής)  και  επιδιορθωτικής  συντήρησης  του  εξοπλισμού  των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης, που μπορεί να γίνουν
επί τόπου με απλά μέσα, 

 ο έλεγχος λειτουργίας του Ή/Μ εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των
δύο παραπάνω αντλιοστασίων αποχέτευσης,  

 η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου (SCADA) της
κάθε Ε.Ε.Λ,

 Ή συνεχής τηλεματική παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων και  η
παροχή  συμβουλών  ή  η  κινητοποίηση  του  προσωπικού  ασφαλείας  του  αναδόχου  για  την
αντιμετώπιση ενδεχομένων έκτακτων καταστάσεων που εντοπίζονται, ακόμη και τις μη εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

 η προληπτική συντήρηση του μετρητικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ και πιο συγκεκριμένα των δύο
DOμέτρων της Ε.Ε.Λ Σκάλας, των δύο μετρητών στερεών της Ε.Ε.Λ Σκάλας, του αμπερομετρικού
μετρητή υπολειμματικού χλωρίου της ΕΕΛ Σκάλας,  του μετρητή παροχής της  ΕΕΛ Σκάλας,  του
μετρητή παροχής ανακυκλοφορίας ιλύος της ΕΕΛ Σκάλας, του DOμέτρου της Ε.Ε.Λ Γερακίου, του
μετρητή στερεών της Ε.Ε.Λ Γερακίου, του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής της ΕΕΛ Γερακίου
καθώς και του αυτόματου ψυχόμενου δειγματολήπτη της ΕΕΛ Σκάλας, σύμφωνα με τα τεχνικά
εγχειρίδια  του  κατασκευαστικού  οίκου.  Το  κόστος  προμήθειας  όλων  των  απαιτούμενων
ανταλλακτικών και υλικών για τη συγκεκριμένη συντήρηση θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 οι  εργασίες  καθαρισμού  όλων  των  επί  μέρους  μονάδων  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας
λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων και των
περιβαλλόντων χώρων. 

 η  ενδιάμεση  προσωρινή  αποθήκευση  και   φορτοεκφόρτωση,  πριν  την  τελική  μεταφορά  και
απόθεση των παραπροϊόντων (όπως εσχαρίσματα , άμμος , λίπη και έλαια , αφυδατωμένη ιλύς ,
κ.λ.π.) , από τους χώρους των Ε.Ε.Λ., με τον εκάστοτε Ανάδοχο διαχείρισης αυτών των προϊόντων,
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 η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση όλων των χρησιμοποιούμενων χημικών (κατάλληλου
διαλύματος κροκκιδωτικού για την Ε.Ε.Λ Γερακίου, αποχλωριωτικού για την Ε.Ε.Λ Σκάλας, χλωρίου
για  τις  ανάγκες  απολύμανσης  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  των  Ε.Ε.Λ,  κατάλληλων
μικροοργανισμών  για  την  εφαρμογή  προγράμματος  βιοενίσχυσης  της  Ε.Ε.Λ  Γερακίου,
πολυηλεκτρολυτών  κλπ.), 

 η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των πάσης φύσεως λιπαντικών που θα απαιτηθούν για
τη  συντήρηση  του  εξοπλισμού  καθώς  και  του  πετρελαίου  για  τη  λειτουργία  των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων,

 η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  Δήμου  σε  θέματα  που  αφορούν   τη  συντήρηση  των
αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων, 

 η υποβολή  τεχνικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση των εγκαταστάσεων και η υποβολή
προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών,

   

Ο Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ) είναι υπεύθυνος για την άρτια, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  και των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης και την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται υπεύθυνος έναντι του Δήμου και των εποπτευουσών
Υπηρεσιών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται  ρητά υπόψη οι οδηγίες των
τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας. 

Ή προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και  υλικών που θα απαιτηθούν για την προληπτική και
επιδιορθωτική   συντήρηση  του  Ή/Μ  εξοπλισμού,  θα  πραγματοποιηθεί  από το  Δήμο.  Στον  εξοπλισμό
περιλαμβάνονται  όλες οι  εν  λειτουργία  ή εγκατεστημένες  ή  στην  αποθήκη  προβλεπόμενες  εφεδρικές
μονάδες (αντλίες, κινητήρες κ.λ.π.).

Σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλάβης ή και αντικατάστασης Ή/Μ εξοπλισμού, ο ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του και των μέσων του εξοπλισμού που διαθέτει ,
επί  τόπου  του  έργου  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  ,  για  την  προσθήκη  ή  εγκατάσταση  του
αντικαθιστάμενου  εξοπλισμού  ή  την  επισκευή  του  και  στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται  η
αποσυναρμολόγηση,  συναρμολόγηση  και  θέση  σε  ορθή  λειτουργία  των  αντικαθιστάμενων  ή
επισκευασμένων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Το κόστος
αποκατάστασης  σύνθετων  βλαβών  που  δεν  μπορούν  να  εκτελεστούν  επί  τόπου  αλλά  απαιτούν  τη
μεταφορά  του  εξοπλισμού  σε  εξωτερικά  συνεργεία,  θα  αποκαθίστανται  με  δαπάνες  και  ευθύνη  του
Δήμου. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλλουν προσφορά  αποκλειστικά και  επί  ποινή
αποκλεισμού, για τη λειτουργία και  συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων συνολικά και όχι  επιμέρους
χωριστά  για  κάποια  εγκατάσταση.  Ή  προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τη
λειτουργία και συντήρηση των :

 Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Κ. Σκάλας

 Αντλιοστασίου λυμάτων εσωτερικού δικτύου Σκάλας

 Αντλιοστασίου λυμάτων εξωτερικού αγωγού Τ.Κ Ελους 

 Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Γερακίου.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι για 12 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της διάρκειας της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες,
με  την  αντίστοιχη  αύξηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  κατά  16,7% περίπου,  προκειμένου  να έχουν
ολοκληρωθεί  οι  διαδικασίες  διαγωνισμού για τη σύναψη της επόμενης,  από αυτή,  σύμβασης  για την
εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το εδάφιο (ε) της παρ.2 του άρθρου 53 του Ν.4412/16.
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Ή προυπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 225.680,00 €, περιλαμβανομένου
του  ΦΠΑ  24%.  Στο  προϋπολογισμό  οικ.  έτους  2019  και  στο  Κ.Α.  Εξόδων  25-6262.0058,  υπάρχει
εγγεγραμμένη  πίστωση με  τίτλο  «Δαπάνες  λειτουργίας  βιολογικών και  αντλιοστασίων  Δήμου»  ποσού
40.000,00€, που εκτιμάται ότι επαρκεί για τη κάλυψη των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν εντός του
έτους 2019.  Το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό,  για  τη κάλυψη των δαπανών του  προϋπολογισμού της
μελέτης, θα προβλεφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.

Ή χρηματοδότηση της υπηρεσίας προέρχεται από ίδιους πόρους.

Ή εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις των  Ν.4412/2016, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010,
Ν.4155/13 και  Ν.4250/2014, όπως ισχύουν. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  Ι της παρούσας διακήρυξης.

Ή  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει 8 βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9:

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

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “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»,

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

4. 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,  

5. 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», 

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

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,11

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

8 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
9 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

10 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
11 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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9. 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”,

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

11. του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»12, της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65 του  ν.  4172/2013  (Α  167)  για  τον καθορισμό:  α)  των μη «συνεργάσιμων  φορολογικά»
κρατών  και  β)  των  κρατών  με  «προνομιακό  φορολογικό  καθεστώς»13.   [συμπληρώνεται  κατά
περίπτωση]

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

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

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

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

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

17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

18. 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»

19. της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 του άρθρου 43 του Ν.  4605/2019  «Εναρμόνιση  της ελληνικής νομοθεσίας  με την  Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία  της  τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)
- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»

20. 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.

 Της αρ. 265/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων του Διαγωνισμού

 Ή αρ πρωτ. 14.988/6-11-2020 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

12 Ή υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών εταιρειών που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα με  το
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

13       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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 Ή αρ. 265/2020  Απόφαση συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3/12/2020 και ώρα 15.0014

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  την 09/12/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο15

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ) 16. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.17:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 102639

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο  18 19 20 21,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες: 

 ΛΑΚΏΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ή  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)22 

Ή Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
:   www.evrotas.gov.gr

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

14

15 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Ή παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ώστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών  από  τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 

16 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.

17 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016

18 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο
4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59
και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

19 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο
5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και
82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

20 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

21  Για  τις  δημοσιεύσεις  περιλήψεων  διαγωνισμών  στον  εθνικό  τύπο,  βλέπε  και  ΠΙΝΑΚΑ  1  «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής,
στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

22  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα
α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην
ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Ή  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον  προμηθευτή  που  θα  ανακηρυχθεί
ανάδοχος με τη διαδικασία της παρούσας Διακήρυξης, πρβλ άρθρα 4 παρ. 3 ν. 3548/2007.23 . 

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.  Ή  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 τους24 

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.

23

24 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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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 σύναψης25  είναι τα ακόλουθα:

 η  προκήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007681056)

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα ΠαραρτήματαI,  II,  III,  IV, που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής 

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

 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

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ),   η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ26.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως  16 / 07 / 2019 και απαντώνται αντίστοιχα, στο
πλαίσιο  της  παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην
πλατφόρμα  του  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 27.

25 Ώς «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

26 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΉΔΉΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.

27 Πρβλ  την  Υπουργική  Απόφαση  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14)

Σελίδα 12

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ή 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 περιπτώσεις28:

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.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188)29.Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  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. 30. 

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 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.

31 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα32.

2.1.5 Εγγυήσεις33

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)34, 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

28 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
29 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού  που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

30 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
31 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43
           του ν. 4605/2019.

32 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

33 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 

34  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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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  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών35,  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. 

Ή 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.36

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή37  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.38  

35 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.

36 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

37 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
38 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής39

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  για την
προσφορά της λειτουργίας και συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των
3.000,00 ΕΥΡΏ.

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

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  28-11-2021, άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201640.

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού41 

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

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη42 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, 

39 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

40

41 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
42  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της  αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης  της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
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
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

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

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

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

κού Συμβουλίου43.

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -

στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν 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.

43 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
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Δεν αποκλείεται ο 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 τους44. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 45

2.2.3.3  α)  Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  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. 

2.2.3.4. Αποκλείεται46 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις47: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201648, 

(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.
Ή 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

44 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις  συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων)  στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

45        Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

46 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά  συνέπεια,  η Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

47  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
48 Ή αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας49, 

(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  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

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

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 50

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-

σας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)51.

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

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)52 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός

49 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

50 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

51 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

52         Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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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 53.

2.2.3.8. Ή  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.
4412/201654.

2.2.3.9. 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.

Κριτήρια Επιλογής55 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας56 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.
4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη  του  εν  λόγω  οργανισμού  57 ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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 μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στοοικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία 58 

53 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  

54  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

55 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

56 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016

57       Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016 
58 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια59 

 Δεν απαιτείται

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα60 
α)    Να έχουν αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 

(1) έτους τη λειτουργία και συντήρηση μίας τουλάχιστον εγκατάστασης επεξεργασίας αστι-
κών λυμάτων κατασκευασμένης για δυναμικότητα μεγαλύτερης ή ίσης των 7.000 ισοδύναμων κατοί-
κων. Ή ως άνω εμπειρία, για να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να αφορά μονάδα που να λειτουργεί με
σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με παρατεταμένο αερισμό και με διαδικασίες απονιτρο-
ποίησης και νιτροποίησης σε οξειδωτικές τάφρους. 

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που
ακολουθεί  την  κατασκευή  παρόμοιων  έργων,   εάν  είναι  διάρκειας  μικρότερης  του  ενός  έτους.  Εφόσον  ο
διαγωνιζόμενος  είναι  Σύμπραξη  εταιριών,  το  κριτήριο  της  ζητούμενης  εμπειρίας  θα  πρέπει  να  πληρούται,
τουλάχιστον, από ένα εκ των μελών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συσωρευτική στο μέλος αυτό.

β) Να διαθέτει ή να συνεργάζεται με το κάτωθι προσωπικό:

Επιστημονικό Προσωπικό:

 Έναν επιστήμονα Π.Ε. Χημικό ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως συντονιστή της ομάδας έργου και  επι-
στημονικό υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων που εφαρμόζουν
τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με νιτροποίηση, απονιτροποίηση και αποφωσφώρωση 

59 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία
έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με
την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

60 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και
την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς  φορείς,  να διαθέτουν ικανοποιητικό  επίπεδο εμπειρίας,  αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν  αρνητικά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Στο  πλαίσιο  διαδικασιών  σύναψης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  η
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα
έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 
Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων  συμβάσεων  και  έλεγχος
καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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 Έναν επιστήμονα Π.Ε. Χημικό ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως επιστημονικό σύμβουλο της λειτουργί-
ας των εγκαταστάσεων και αναπληρωτή του συντονιστή, με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχι-
στον δέκα (10) ετών, σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότη-
τας μεγαλύτερης των 7.000 Ισοδυνάμων Κατοίκων. 

 Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ήλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε ή Π.Ε, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
συντηρήσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

 Έναν επιστήμονα Χημικό Π.Ε με επί τόπου και πλήρη απασχόληση (5 ημέρες την εβδομάδα επί 8
ώρες την ημέρα), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε διενέργεια δειγματοληψιών και εκτέλεση χημι-
κών δοκιμών σε δείγματα υγρών αποβλήτων.  

Το παραπάνω στελεχιακό (επιστημονικό) δυναμικό θα είναι διακριτό μεταξύ του και θα αναφέρεται ρητά στο οργα -
νόγραμμα της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ενώ τόσο η επάρκειά του όσο και η εμπειρία του, θα αποτε-
λέσουν βασικό στοιχείο της αξιολόγησης.

Ή πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας θα είναι σχετική με τη θέση του στο Έργο. 

Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα έτη απασχόλησης σε
ίδιας φύσης αντικείμενο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Ή εμπειρία του παραπάνω στελεχιακού προσωπικού
πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογα πιστοποιητικά (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση εμπειρίας εργοδότη
κ.λ.π).

Τεχνικό Προσωπικό :

Επιπλέον,  για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  συμβατικού  αντικειμένου  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  ή  να
συνεργάζεται  με  έναν Ήλεκτροτεχνίτη με  άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου,  καθώς και  με  δύο εργάτες  γενικών
καθηκόντων με πλήρη απασχόληση (πενθήμερη και οκτάωρη εργασία), έναν για την ΕΕΛ Τ.Κ. Γερακίου και έναν για
την ΕΕΛ Δ.Κ.Σκάλας.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης61

Πιστοποιητικό  ISO 9001  :  2015  ή  ισοδύναμο,  για  την  διασφάλιση  ποιότητας  με  αναφορά  σε  πεδίο
σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας όπως λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων ή διαχείριση έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό,
Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2009 ή ισοδύναμο , για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία και
Πιστοποιητικό  ISO 14001:2015  ή  ισοδύναμο,  για  την  εφαρμογή  συστήματος  περιβαλλοντικής
διαχείρισης

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους  με  αυτούς62.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν  στη  διάθεσή  τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,

61 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι  ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ.  άρθρο 82 ν.
4412/2016)

62 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
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μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες63.

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 64.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 65.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

Το ΤΕΥΔ66 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΉΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΏΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΉ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΉΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και
(www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών67

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
2.2.3.1της 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. 

Ώς 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.68

63 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.  
64 Ή απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  

65 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  

66 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV
Κριτήρια  Επιλογής,  ...,  Μέρος  VI Τελικές  δηλώσεις.  Επισημαίνεται  ότι  από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η νέα  ηλεκτρονική
υπηρεσία Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη
δυνατότητα  να  διαμορφώσουν  το  .doc αρχείο  που  είναι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής  στη  διαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

67  Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
68 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα69 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201670.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)71.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.472.

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. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79. 

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 ισχύουν73.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών74.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά75:

69 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται  στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

70 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
71 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016

72 Ή αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

73 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

74  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του
ν. 4605/2019.

75 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'  της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή  του76.  Ή  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 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.277 και 2.2.3.478 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του79   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων80

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

76  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.

77 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής της  προσφοράς,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

78 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

79  Πρβλ.  παρ.  12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,  όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.  7  περ.  α υποπερίπτωση αδ’  του ν.
4605/2019.
80  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του81 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.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού82

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών83, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές,  ,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την  υποβολή  του,84 καθώς  και  αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.

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

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

81 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’

του ν. 4605/2019.
82  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 

83 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  

84  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του
ν. 4605/2019.
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κατάσταση  κατά τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.

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

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 85.και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  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.86

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο.

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.

Επισημαίνεται ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως τριάντα (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την υποβολή τους,87 εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

1. Αποδεικτικά έγγραφα σύναψης σύμβασης, με φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα (Δήμους,  Δ.Ε.Υ.Α,  κ.λ.π)  και  επιτυχούς εκτέλεσης  (αντίγραφο σύμβασης  και  βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας),  της λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας
αστικών λυμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 2.2.6.α της παρούσης. Σε περίπτωση
που από τις συμβάσεις δεν προκύπτει το είδος των μονάδων τις οποίες αφορά η εμπειρία, αυτό
θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης ομάδας προσωπικού (επιστημονικού και τεχνικού) όπως  περι-
γράφεται στο παράρτημα Ι παρούσας.

Αποδεικτικά για προσωπικό

85 Ή ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 

86 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

87  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.  7  α σημείο αδ’  του ν.
4605/2019.
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Επιστημονικό προσωπικό:

o Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Π.Ε ή Χημικός Π.Ε

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 Πτυχίο ΠΕ 

 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής

o Επιστήμονας Π.Ε. Χημικός  

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 Πτυχίο ΠΕ 

 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής

o Διπλωματούχος Μηχανολόγος  ή Ήλεκτρολόγο ς Μηχανικός  Τ.Ε ή Π.Ε

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 Πτυχίο ΠΕ 

 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής

Επίσης θα υποβληθεί οργανόγραμμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, στο 
οποίο θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου.

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

1. Πιστοποιητικό ποιότητας βασισμένο στο πρότυπο  ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο, σχετικό με το
αντικείμενο  της  υπηρεσίας  όπως  λειτουργία  και  συντήρηση  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων ή διαχείριση έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή οποιοδήποτε άλλο
σχετικό, που να είναι σε ισχύ.

2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001: 2015  ή ισοδύναμο, που να είναι σε
ισχύ.

3. Πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008
ή ισοδύναμο, που να είναι σε ισχύ.

Σε  περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος  είναι  Κοινοπραξία  τότε ένα τουλάχιστον  μέλος  αυτής πρέπει  να
διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Β.5. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  88.  Στις
λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του  οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό του ΓΕΜΉ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου

88  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019. 
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους89 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. 

Ή  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.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.90

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης91 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

Κ1 Πληρότητα  και  αρτιότητα
του  τεχνικού  φακέλου
προσφοράς. 

15%

Κ2 Εμπειρία  στην  εκτέλεση
παρόμοιων υπηρεσιών

15%

Κ3 Στελέχωση  και  εμπειρία 30%

89 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
90 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Ή ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

91 Πρβλ άρθρο 86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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του  στελεχιακού
δυναμικού,  της  ομάδας
λειτουργίας των έργων

Κ4 Πληρότητα  προγράμματος
παρακολούθησης  και
ελέγχου  λειτουργίας  των
εγκαταστάσεων

25%

Κ5 Πληρότητα  προγράμματος
συντήρησης εξοπλισμού

15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%

Αναλυτική περιγραφή κριτηρίων:

Το  κριτήριο  Κ1  αφορά  την  πληρότητα  και  αρτιότητα  του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  και
βαθμολογείται ισοβαρώς ως προς τα ζητούμενα της τεχνικής προσφοράς

Το κριτήριο Κ2 αφορά την εμπειρία του οικονομικού φορέα σε παρόμοιες υπηρεσίες και βαθμολογείται
με βάση τα ζητούμενα στο εδάφιο α της παρ. 2.2.6 της παρούσας.

Το κριτήριο Κ3 αφορά τη στελέχωση και εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού, της ομάδας λειτουργίας
των έργων και βαθμολογείται με βάση τα ζητούμενα στο εδάφιο β της παρ. 2.2.6 της παρούσας.

Το  κριτήριο  Κ4  αφορά  την  πληρότητα  προγράμματος  παρακολούθησης  και  ελέγχου  λειτουργίας  των
εγκαταστάσεων  και  βαθμολογείται  με  βάση  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  «Αντικείμενο  της
λειτουργίας» του κεφαλαίου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

Το κριτήριο Κ5 αφορά την πληρότητα προγράμματος συντήρησης εξοπλισμού και βαθμολογείται με βάση
τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  «Αντικείμενο  της  συντήρησης»  του  κεφαλαίου  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Ή  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Ή σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Ή συνολική βαθμολογία (U) της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της  προσφερθείσας  τιμής   προς την  βαθμολογία  της  (ήτοι  αυτή στην  οποία το  Λ  είναι  ο  μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

............................................. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος /τμήμα, καθώς και για κάθε τμήμα μεμωνομένα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Ή  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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 αυτής92.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 93.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα  προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων.  Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ή υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-
φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών. 94

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΉΔΉΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της95.

92 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016

93 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)

94  Πρβλ  άρθρο  92  παρ.  7  του  ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  8,  υποπαρ.β  του  ν.  4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

95 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα96,  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.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

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

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 μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης97

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του   ν.  4250/2014. Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι,  ενδεικτικά,  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς  και  δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

96 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 

97 Πρβλ.  άρθρο  92  παρ.  8  του  ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  8,  περ.  β’  του  ν.  4605/2019  και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019
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Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας98.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:

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

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται
να συμπληρώσουν τα παρακάτω πεδία:

• Μέρος II

• Μέρος III

• Από την ενότητα Α (καταλληλότητα) του Μέρους IV μόνον το κριτήριο Ι 

• Από την ενότητα Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του Μέρους IV τα κριτήρια 1β και 2

• Από την ενότητα Δ (Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) του
Μέρους IV μόνο το κριτήριο που αφορά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες. 

Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.

• Μέρος VI

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 6 αρ. 43 Ν. 4605/19).

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.

γ) Βεβαίωση του Δήμου Ευρώτα  για την επιτόπια επίσκεψη 

δ) τα δικαιολογητικά των παρ.Β3,Β4,Β5 του άρθρου 2.2.9.2 

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  Παράρτημα   Ι  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω:

 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με το σημείο 2.2.9.2 εδάφια Β2, Β3, Β4, Β6 και Β7.

98 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους . 
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 Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
και την υποβολή τεκμηριωμένων τεχνικών προτάσεων βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας των
των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος οφείλει να εντοπίσει τυχόν μονάδες
ή εξοπλισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία  που για όποιο λόγο,  κατά την κρίση του,  δεν θα του
επιτρέψει  να  πετύχει  τη  βέλτιστη  απόδοση  των  ΕΕΛ  και  κυρίως  τις  Αποφάσεις  Έγκρισης  των
Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προτείνει διορθωτικές ενέργειες για
άρση  των  προβλημάτων  που  τυχόν  εντοπίσει  καθώς  και  λύσεις  βελτιστοποίησης  της
λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.  

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο βαθμό η πιθανότητα να προκύψουν διαφορές μετά
την  υπογραφή  της  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  Αναδόχου  που  σχετίζονται  με  τη
λειτουργική κατάσταση των ΕΕΛ. 

     Δήλωση - επιστολή πρόθεσης συνεργασίας με τον οίκο παραγωγής των μικροοργανισμών που θα  
χρησιμοποιηθούν για την βιοενίσχυση της Ε.Ε.Λ Τ.Κ Γερακίου, στην οποία να αναφέρεται το προιόν 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ότι η εταιρεία παραγωγής του  έχει λάβει γνώση των συνθηκών 
λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.

 Οργανόγραμμα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  στο  οποίο  θα
παρουσιάζονται τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου.

 Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εδαφίου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος Ι της παρούσας, που θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : 

 περιγραφή των διαδικασιών δειγματοληψίας και του προγράμματος εργαστηριακών ελέγ-
χων της ποιότητας εισόδου και εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

 περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης της λειτουργίας και της απόδοσης των εγκατα-
στάσεων και των προτεινόμενων μεθόδων αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων. 

 υποδείγματα εντύπων καταγραφής (πίνακες, εκθέσεις, ημερολόγια, κ.λ.π.) των υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

 Σχέδιο προγράμματος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση,  σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του εδαφίου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος Ι της παρούσας.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή ,
όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Α. Τιμές

Ή τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

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 σύμβασης99.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

99 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ 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 Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι  της
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών100  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  εκατόν
ογδόντα (180)ημερών  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ή 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.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι101.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών102

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,103 

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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.

100 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

101  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
102 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
103 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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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, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών104

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ,  για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο  όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τη Παρασκευή  09/12/2020 και ώρα 11.00 ή την Τετάρτη  [ 4η 105] εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11.00.

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή 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 κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 οργάνου106.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε  πλήρη.  Ή
αξιολόγηση και βαθμολόγηση 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  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  με  βάση  τα  κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή107 προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος

104

105

106 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

107 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
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ΕΣΗΔΗΣ,   στους  προσφέροντες,  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων108. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ)  Ή  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  αρχή109 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 απόφαση]

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται110  στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους.

Αν οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς, , η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω απόφαση

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του απο-
φαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λει-
τουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΉΔΉΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 111. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκ-
δίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογη-
τικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς112.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου113 -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 114 από την κοινοποίηση της

108  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
109 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
110 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
111 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.

112  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
113 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

114 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019   
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σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης115 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά 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 και η
οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών116. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές117

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.118

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά119 λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

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

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

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

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

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του120. 

115 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
116  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019., 
117  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
118  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του

ν. 4605/2019.
119  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
120 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω121 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά122, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-
θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και 
γ)  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται,  έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψι-
γενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 123. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγ-
χεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες124 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά125. 

121  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
122  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

123  Πρβ.  άρθρο 105 παρ.  3  του ν.  4412/2016,  όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 43 παρ.  13 περ.  γ’  του ν.  4605/2019.
Επισημαίνεται  ότι  η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται  στον προσωρινό  ανάδοχο:  α)  στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.

124 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017.
125  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής126 η  προθεσμία  για  την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΉΜΔΉΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης127.

Ή  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά128 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΉΔΉΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών129

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.130 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

126 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

127  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

128 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

129  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

130  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Ή ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Ή Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυ-
γή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέρ-
γεια της διαδικασίας.131

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.132

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ133.

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

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου134.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις  ή  παραλείψεις  της αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί  ή συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής135. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Ή άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά136.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

131  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από
το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

132  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
133  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

134  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
135  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
136 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή 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. 

Σελίδα 42

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

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. 

Ή 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 τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 137

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. 

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

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται 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  των  ως  άνω  εγγυήσεων  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΄.

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

 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

137 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.138.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Ή αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της139 

Ή 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 καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.140

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης141 

4.6.1. Ή 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 

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

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

138 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

139  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
140 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
141 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Σελίδα 44

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  με πιστοποίηση των
αντίστοιχων τμημάτων από την αρμόδια επιτροπή .

Ή 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 142, 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 παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) 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 επιβάλλεται143 

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. 4412/2016144

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)145 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 4% 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 έκ-
πτωτος146 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές, της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δο-
θεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις  παραγράφους 6.3 και 6.3 της
παρούσας που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνο-
λική 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

142 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017. 
143  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
144 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

145  Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

146 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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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 σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης147.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων148  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 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 προ-
σφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

147  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019. 
148 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016149. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

149   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το  Τμήμα
Ύδρευσης – Αποχέτευσης το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο κατά το νόμο αποφαινόμενο όργανο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως
άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρ-
κειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

6.2 Διάρκεια σύμβασης150 

6.2.1. Ή  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε 12  μήνες  από  την  υπογραφή  της, με  δικαίωμα
προαίρεσης  για  αύξηση της  διάρκειας  της  σύμβασης έως  και  δύο (2)  μήνες, με  την  αντίστοιχη
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 151

6.3.1 Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.

6.3.3 Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

150 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
151  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή 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  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

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της  επιτροπής της  παραγράφου 1.  Ή  παραπάνω  επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221152του ν. 4412/2016.153 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση154 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή /και
παραδοτέων ,  με έκπτωση επί  της συμβατικής αξίας,  με απόφαση της αναθέτουσας  αρχής μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής155 

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

152  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

153 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
154 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
155 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)156. 

156  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 50

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

[ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η - Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία και την συντήρηση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Σκάλας και στη Τ.Κ. Γερακίου
του Δήμου Ευρώτα, του αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων του εσωτερικού δικτύου πόλης Σκάλας
και του αντλιοστασίου λυμάτων του εξωτερικού αγωγού, από τον οικισμό Βλαχιώτη, που βρίσκεται
στη Τ.Κ. Έλους.

Επειδή ο Δήμος Ευρώτα, δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και
εμπειρία για τη λειτουργία και συντήρηση των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων και προκειμένου
να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους και η προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη
η ανάθεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησής τους σε εξωτερικό συνεργάτη. 

Συγκεκριμένα  η  υπηρεσία  αφορά  τις  εργασίες  που  αναγράφονται  στο  τεύχος  «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσης μελέτης.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές, όπως:

 η υγειονολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας,

 η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, για
τη βέλτιστη απόδοση αυτών,

 ο  έλεγχος  λειτουργίας  και  ρύθμιση  του  εξοπλισμού  των  αντλιοστασίων  του  δικτύου
αποχέτευσης, 

 η διενέργεια δειγματοληψιών και οι εργαστηριακές αναλύσεις, μετά της αρχειοθέτησης και
επεξεργασίας αυτών, 

 οι εργασίες  προληπτικής  (τακτικής) και επιδιορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης, που μπορεί να
γίνουν επί τόπου με απλά μέσα, 

 ο έλεγχος λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
των δύο παραπάνω αντλιοστασίων αποχέτευσης,  

 η  συντήρηση  και  τεχνική  υποστήριξη  του  συστήματος  τηλεχειρισμού  και  τηλεελέγχου
(SCADA) της κάθε Ε.Ε.Λ,

 Η συνεχής τηλεματική παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων
και  η παροχή συμβουλών ή η κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας του αναδόχου για
την αντιμετώπιση ενδεχομένων έκτακτων καταστάσεων που εντοπίζονται, ακόμη και τις μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 η προληπτική συντήρηση του μετρητικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ και πιο συγκεκριμένα των
δύο  DOμέτρων της  Ε.Ε.Λ  Σκάλας,  των  δύο  μετρητών  στερεών της  Ε.Ε.Λ  Σκάλας,  του
αμπερομετρικού μετρητή υπολειμματικού χλωρίου της ΕΕΛ Σκάλας, του μετρητή παροχής
της  ΕΕΛ  Σκάλας,  του  μετρητή  παροχής  ανακυκλοφορίας  ιλύος  της  ΕΕΛ  Σκάλας,  του
DOμέτρου  της  Ε.Ε.Λ  Γερακίου,  του  μετρητή  στερεών  της  Ε.Ε.Λ  Γερακίου,  του
ηλεκτρομαγνητικού  μετρητή  παροχής  της  ΕΕΛ  Γερακίου  καθώς  και  του  αυτόματου
ψυχόμενου  δειγματολήπτη  της  ΕΕΛ  Σκάλας,  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  εγχειρίδια  του
κατασκευαστικού οίκου. Το κόστος προμήθειας όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
υλικών για τη συγκεκριμένη συντήρηση θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 οι εργασίες καθαρισμού όλων των επί μέρους μονάδων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων
και των περιβαλλόντων χώρων. 

 η ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση και  φορτοεκφόρτωση, πριν την τελική μεταφορά και
απόθεση των παραπροϊόντων (όπως εσχαρίσματα , άμμος , λίπη και έλαια , αφυδατωμένη
ιλύς , κ.λ.π.) , από τους χώρους των Ε.Ε.Λ., με τον εκάστοτε Ανάδοχο διαχείρισης αυτών
των προϊόντων,
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 η  προμήθεια,  μεταφορά  και  αποθήκευση  όλων  των  χρησιμοποιούμενων  χημικών
(κατάλληλου διαλύματος κροκκιδωτικού για την Ε.Ε.Λ Γερακίου, αποχλωριωτικού για την
Ε.Ε.Λ Σκάλας, χλωρίου για τις ανάγκες απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων των
Ε.Ε.Λ, κατάλληλων μικροοργανισμών για την εφαρμογή προγράμματος βιοενίσχυσης της
Ε.Ε.Λ Γερακίου, πολυηλεκτρολυτών  κλπ.), 

 η  προμήθεια,  μεταφορά  και  αποθήκευση  των  πάσης  φύσεως  λιπαντικών  που  θα
απαιτηθούν για τη συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και του πετρελαίου για τη λειτουργία
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων,

 η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε θέματα που αφορούν  τη συντήρηση των
αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων, 

 η  υποβολή   τεχνικών  εκθέσεων  σχετικά  με  την  κατάσταση  των  εγκαταστάσεων και  η
υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών,

   

Ο Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ) είναι υπεύθυνος για την άρτια, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  και των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης και
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται υπεύθυνος έναντι του Δήμου και
των εποπτευουσών Υπηρεσιών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται ρητά υπόψη οι οδηγίες
των  τεχνικών  εγχειριδίων  των  κατασκευαστών  των  μηχανημάτων,  καθώς  επίσης  και  όλα  τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Η  προμήθεια  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και   υλικών  που  θα  απαιτηθούν  για  την
προληπτική  και  επιδιορθωτική   συντήρηση του  Η/Μ εξοπλισμού,  θα  πραγματοποιηθεί  από το
Δήμο. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία ή εγκατεστημένες ή στην αποθήκη
προβλεπόμενες εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κ.λ.π.).

Σε  περιπτώσεις  αποκατάστασης  βλάβης  ή  και  αντικατάστασης  Η/Μ  εξοπλισμού,  ο  ανάδοχος
αναλαμβάνει  την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του και  των μέσων του
εξοπλισμού που διαθέτει , επί τόπου του έργου για την παροχή των υπηρεσιών , για την προσθήκη
ή  εγκατάσταση  του  αντικαθιστάμενου  εξοπλισμού  ή  την  επισκευή  του  και  στην  οποία
συμπεριλαμβάνονται  η αποσυναρμολόγηση,  συναρμολόγηση και  θέση σε ορθή λειτουργία  των
αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές. Το κόστος αποκατάστασης σύνθετων βλαβών που δεν μπορούν να εκτελεστούν
επί  τόπου  αλλά  απαιτούν  τη  μεταφορά  του  εξοπλισμού  σε  εξωτερικά  συνεργεία,  θα
αποκαθίστανται με δαπάνες και ευθύνη του Δήμου. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλλουν  προσφορά  αποκλειστικά  και  επί
ποινή αποκλεισμού, για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων συνολικά και όχι
επιμέρους χωριστά για κάποια εγκατάσταση. Η προσφορά που θα υποβάλλουν θα πρέπει  να
περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των :

 Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Κ. Σκάλας

 Αντλιοστασίου λυμάτων εσωτερικού δικτύου Σκάλας

 Αντλιοστασίου λυμάτων εξωτερικού αγωγού Τ.Κ Έλους 

 Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Γερακίου.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι  για 12 μήνες,  από την υπογραφή της
σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της διάρκειας της σύμβασης έως
και δύο (2) μήνες, με την αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 16,7% περίπου,
προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαγωνισμού για τη σύναψη της επόμενης, από
αυτή, σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το εδάφιο (ε) της παρ.2 του άρθρου
53 του Ν.4412/16.

Η  προυπολογιζόμενη  δαπάνη  της  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  225.680,00  €,
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και στο Κ.Α. Εξόδων 25-
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6262.0058,  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  με  τίτλο  «Δαπάνες  λειτουργίας  βιολογικών  και
αντλιοστασίων Δήμου» ποσού 40.000,00€, που εκτιμάται ότι επαρκεί για τη κάλυψη των δαπανών
που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2019. Το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό, για τη κάλυψη
των  δαπανών  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης,  θα  προβλεφθεί  και  θα  βαρύνει  τον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας προέρχεται από ίδιους πόρους.

Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  διέπεται  από  τις  διατάξεις  των   Ν.4412/2016,  Ν.  3463/2006,  Ν.
3852/2010, Ν.4155/13 και  Ν.4250/2014, όπως ισχύουν. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                  

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δαπάνες  λειτουργίας
βιολογικών  και
αντλιοστασίων Δήμου 

Aρ. Μελ.: 12/2020 

CPV : 90481000-2 

          (Λειτουργία σταθμού

           επεξεργασίας λυμάτων)    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασιών
Ποσότητα

(μήνες)

Τιμή
μονάδος

(€) 

ανά
Μήνα

Δαπάνη

(€)

Μηνιαία  λειτουργία  και  συντήρηση  της  Ε.Ε.Λ
Σκάλας,   της  Ε.Ε.Λ  Γερακίου  και  των  δύο
αντλιοστασίων  λυμάτων  των  δικτύων
αποχέτευσης  στον  οικισμό  Σκάλας  και  στη
Τ.Κ.Έλους, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες
για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  όπως  αυτή
περιγράφεται  στη  Διακήρυξη,  Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσης
μελέτης.

12 13.000,00 156.000,00

Άθροισμα  0,00

ΦΠΑ 24% 37.440,00

Σύνολο αρχικής σύμβασης 193.440,00
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Δικαίωμα Προαίρεσης 26.000,00

ΦΠΑ (24%) Προαίρεσης 6.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 225.680,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας της λειτουργίας και συντήρησης
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας,  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
Τ.Κ. Γερακίου, του αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων του εσωτερικού δικτύου πόλης Σκάλας κα-
θώς και του αντλιοστασίου λυμάτων του εξωτερικού αγωγού, από τον οικισμό Βλαχιώτη, που βρί-
σκεται στη Τ.Κ. Έλους. Παρακάτω τίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με το είδος και τον τρόπο
εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών: 

Αντικείμενο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων

Ειδικότερα,  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο  που  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  για  τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι:

 Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τη μελέτη κατασκευής των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η, από τις
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, ποιότητα εκροής.

 Η  υγειονολογική  παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό τη
βέλτιστη αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων  με το χαμηλότερο δυνατό λει-
τουργικό κόστος. 

 Όλες οι επιτόπου εργασίες καθαρισμού των επί μέρους μονάδων των εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας λυμάτων (εσχάρας, φρεατίων, αντλιοστασίων, υπερχειλιστών κ.λ.π.) και των αντλιο-
στασίων των δικτύων αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου αυ-
τών, ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.  Ο καθαρισμός των υγρών θα-
λάμων των δύο αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης, θα πραγματοποιείται με ειδικό απο-
φρακτικό όχημα,  με συχνότητα μια φορά το μήνα, για κάθε ένα αντλιοστάσιο. 
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 Οι εργασίες συντήρησης και η τεχνική υποστήριξη του συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεε-
λέγχου (SCADA) της κάθε Ε.Ε.Λ.

 Η ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση και  φορτοεκφόρτωση, πριν την τελική μεταφορά και
απόθεση των παραπροϊόντων (όπως εσχαρίσματα , άμμος , λίπη και έλαια , αφυδατωμένη
ιλύς, κ.λ.π.), από τους χώρους των Ε.Ε.Λ., με τον εκάστοτε Ανάδοχο διαχείρισης αυτών των
προϊόντων.

 Η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση όλων των χρησιμοποιούμενων χημικών (κατάλληλου
διαλύματος κροκκιδωτικού για την εφαρμογή της χημικής αποφοσφώρωσης στην Ε.Ε.Λ Γερα-
κίου, χλωρίου για τις ανάγκες απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων των Ε.Ε.Λ, απο-
χλωριωτικού, κατάλληλων μικροοργανισμών για την εφαρμογή προγράμματος βιοενίσχυσης
της Ε.Ε.Λ  Γερακίου και πολυηλεκτρολυτών για την αφυδάτωση της απαγόμενης ιλύος σε κάθε
Ε.Ε.Λ). 

 Η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των πάσης φύσεως λιπαντικών που θα απαιτηθούν
για τη συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και του πετρελαίου για τη λειτουργία των ηλεκτροπα-
ραγωγών ζευγών των εγκαταστάσεων και  των αντλιοστασίων  λυμάτων των δικτύων απο-
χέτευσης.

 Η λειτουργία των συγκροτημάτων αφυδάτωσης της περίσσειας ιλύος των Ε.Ε.Λ.

 Η αρχειοθέτηση και η στατιστική επεξεργασία όλων των εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και
όλων των αναλύσεων πεδίου.

 Η κατάστρωση προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων σε όλες τις υπομονάδες των
εγκαταστάσεων.

 Η διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων – εξετάσεων, που απαιτούνται για την
αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και οι δειγματοληψίες και αναλύσεις ποιότη-
τας των νερών του αποδέκτη της Ε.Ε.Λ Σκάλας.

 Ο έγκαιρος προγραμματισμός των παραγγελιών για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά – ανταλ-
λακτικά, λιπαντικά και χημικά, ώστε η κάθε εγκατάσταση να λειτουργεί απρόσκοπτα και απο-
δοτικά.

 Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού που θα υποδείξει ο Δήμος, σε ότι
αφορά τη συντήρηση των  εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων, αλλά και σε κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και
την αποχέτευση γενικότερα.

 Ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης οποιουδήποτε
προβλήματος  καθιζησιμότητας   της  ιλύος  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  της
ποιότητας εκροής της εγκατάστασης.

 Ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης οποιουδήποτε
λειτουργικού προβλήματος που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της εκρο-
ής των εγκαταστάσεων και  την  μη τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων των
εγκαταστάσεων.

 Η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε θέματα που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

 Η συνεχής τηλεματική παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων και
η παροχή συμβουλών ή η κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας του αναδόχου για την
αντιμετώπιση ενδεχομένων έκτακτων καταστάσεων που εντοπίζονται,  ακόμη και τις  μη ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο έλεγχος λειτουργίας, ο καθαρισμός, η προληπτική συντήρηση και η βαθμονόμηση του με-
τρητικού εξοπλισμού των μονάδων.

 Η προληπτική συντήρηση του μετρητικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ και πιο συγκεκριμένα των
δύο DOμέτρων της Ε.Ε.Λ Σκάλας, των δύο μετρητών στερεών της Ε.Ε.Λ Σκάλας, του αμπερο-
μετρικού μετρητή υπολειμματικού χλωρίου της ΕΕΛ Σκάλας, του μετρητή παροχής της ΕΕΛ
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Σκάλας,  του μετρητή παροχής ανακυκλοφορίας ιλύος της ΕΕΛ Σκάλας, του  DOμέτρου της
Ε.Ε.Λ Γερακίου, του μετρητή στερεών της Ε.Ε.Λ Γερακίου, του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή
παροχής της ΕΕΛ Γερακίου καθώς και του αυτόματου ψυχόμενου δειγματολήπτη της ΕΕΛ
Σκάλας, σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. Το κόστος προμήθειας
όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών για τη συγκεκριμένη συντήρηση θα βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο.

 Η επιλογή και προμήθεια των κατάλληλων μικροοργανισμών για την βιοενίσχυση  της εγκα-
τάστασης της Τ.Κ Γερακίου, καθώς και η κατάστρωση, εφαρμογή και παρακολούθηση κατάλ-
ληλου προγράμματος βιοενίσχυσης της συγκεκριμένης μονάδας, με πρωτεύοντα στόχο τη μεί-
ωση της παραγόμενης ποσότητας περίσσειας ιλύος. Η επιλογή των κατάλληλων μικροοργανι-
σμών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α)  Οι μικροοργανισμοί να ευνοούν και να επιταχύνουν το ρυθμό διάσπασης του οργανικού
φορτίου των αποβλήτων.

β)  Να επιτυγχάνεται η μείωση της παραγόμενης ιλύος και η αύξηση των στερεών στην
αφυδατωμένη ιλύ.

γ)   Να επιτυγχάνουν αύξηση του ρυθμού αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου. 

δ)   Να αυξάνουν τη δυνατότητα αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου.

ε)   Να βελτιώνουν την ποιότητα της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και να ελαχιστοποιούν
την ποσότητά της.

ζ)   Να εξαλείφουν τις οσμές της συνολικής εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου. 

η)  Η  συνολική  εφαρμογή  των  μικροοργανισμών  να  απαιτεί  λιγότερο  οξυγόνο  από  τις
συμβατικές  μεθόδους  και  συνεπώς  να  συνεισφέρει  και  στην  μείωση  της
καταναλισκόμενης ενέργειας του συστήματος έως και 50%.

θ)  Να ρευστοποιούν και  να εξαλείφουν τα λίπη από τον λιποσυλλέκτη με επίλυση του
προβλήματος διάθεσής τους.

ι)   Να μειώνουν την κατανάλωση του πολυηλεκτρολύτη σε σημαντικό βαθμό.

 Η εφαρμογή και υλοποίηση όλων των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια
και υγιεινή του προσωπικού και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις,  σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη νομοθεσία.

 Η υποβολή μηνιαίας έκθεσης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επίσης, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί επιστημονικά και να ελέγχει τις διεργασίες
που  επιτελούνται  στις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων,  ώστε  καταρχήν  να  τηρούνται  οι
εγκεκριμένοι  περιβαλλοντικοί  όροι  που  σχετίζονται  με  το  αντικείμενο  της  παρούσης  και  κατά
δεύτερον να εξασφαλίζεται η άρτια και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Πιο αναλυτικά:

1.  Θα συμπληρώνει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε κάθε εγκατάσταση. Στο έντυπο αυτό
θα  καταγράφονται  ποιοτικές  παράμετροι,  όπως  οσμή,  χρώμα,  ύπαρξη  αφρών,
επιπλεόντων  καθώς και  η  κατάσταση του  εξοπλισμού  όπως και  όλες  οι  παρατηρήσεις
σχετικά με τη λειτουργία όλων των επιμέρους υπομονάδων. Θα καταγράφονται επίσης οι
βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της προεπεξεργασίας, της βιολογικής
βαθμίδας,  του  συστήματος  εποπτικού  ελέγχου,  των  καθιζήσεων,  του  συστήματος
χλωρίωσης, του μεταερισμού των λυμάτων, του συγκροτήματος αφυδάτωσης της ιλύος κ.α,
καθώς  και  όλες  οι  εργασίες  ρουτίνας  και  συντηρήσεων  που  έχει  υλοποιήσει  σε  κάθε
εγκατάσταση.

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου και των μικροσκοπικών εξετάσεων (και σε
συνδυασμό και  με  τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων
λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.) ο ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο,
σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας,  τις
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οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες,
προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο
λειτουργίας. 

Στο  ημερολόγιο  λειτουργίας  θα  καταγράφονται  επίσης  παρατηρήσεις  σχετικά  με  τη
λειτουργία των αντλιοστασίων λυμάτων στη πόλη της Σκάλας και στη Τ.Κ. Έλους, καθώς
και οι ενδείξεις των ωρομετρητών των αντλιών ανύψωσης λυμάτων.

Το ημερολόγιο λειτουργίας, θα βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι πάντοτε
διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τον Δήμο, αλλά και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.

2.  Σε  μηνιαία  βάση  ο  ανάδοχος  θα  συμπληρώνει  το  ΦΥΛΛΟ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ  για  κάθε  μια
εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  (Ε.Ε.Λ),  όπου  θα  καταγράφονται  όλα  τα  στοιχεία
απόδοσης  της  κάθε  εγκατάστασης,  τα  εισερχόμενα  φορτία,  οι  λειτουργικές  παράμετροι
καθώς και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της, με βάση τους λογαριασμούς κατανάλωσης
ρεύματος. 

Τα παραπάνω έντυπα θα εμπεριέχονται στη μηνιαία έκθεση λειτουργίας των εγκαταστάσεων που
είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να συντάσσει και να καταθέτει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η
συγκεκριμένη έκθεση, θα περιλαμβάνει επιπλέον : 

α. Τα πιστοποιητικά ανάλυσης των εργαστηριακών μετρήσεων – εξετάσεων.

β. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των εργαστηριακών μετρήσεων. 

γ. Τα έντυπα με τα αποτελέσματα των μικροσκοπικών εξετάσεων. 

δ. Τις Καρτέλες του Η/Μ Εξοπλισμού για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού και τα εξαρτήματά
του,  για  την  παρακολούθηση  της  λειτουργίας  –  συντήρησης  –  λίπανσης  με  τις
καταγραφές των συντηρήσεων, τυχόν επισκευών , επιδιορθώσεων ή και επεμβάσεων
στον ανωτέρω εξοπλισμό.

 ε. Τις παραγόμενες ποσότητες των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος, λίπη και έλαια,
αφυδατωμένη ιλύς , κ.λ.π.), σε μηνιαία βάση.

στ. Τις καταναλισκόμενες ποσότητες των χρησιμοποιούμενων χημικών, σε μηνιαία βάση.

Ο Δήμος μπορεί να ορίσει την καταγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών , ή άλλων στοιχείων
που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών,  ή να ζητήσει  την τήρηση και  άλλων
στατιστικών στοιχείων, με βάση ανάγκες που θα προκύψουν. 
Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από το τέλος του μήνα, με
όλα τα παραπάνω στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word και excel), που θα
αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, για το προηγούμενο διάστημα. 

3.   Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και για την επίτευξη
τόσο της βέλτιστης αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο και για τον έλεγχο των
επιμέρους διεργασιών, ο Ανάδοχος θα καταστρώσει πλήρη προγράμματα δειγματοληψιών
στα  οποία  θα  αναφέρονται  λεπτομερώς  οι  ελεγχόμενοι  παράμετροι  (ποιοτικές  και
λειτουργικές),  η  συχνότητα  ελέγχου  καθώς  και  τα  κατάλληλα  σημεία  δειγματοληψίας.
Επιπλέον,  θα  διενεργεί  και  δειγματοληψίες,  αναλύσεις  στον  ποταμό  –  αποδέκτη  της
εγκατάστασης της Δ.Κ Σκάλας.  

Θα υλοποιεί όλες τις παραπάνω δειγματοληψίες και θα έχει την ευθύνη της συντήρησης και
αποστολής των συγκεκριμένων δειγμάτων  σε διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO  /  IEC   17025  εργαστήριο  για  λύματα  ,  σύμφωνα  με  όσα  καθορίζουν  οι  κανόνες
δειγματοληψίας  για  την  ανάλυση  κάθε  εξεταζόμενης  παραμέτρου  κατά  τρόπο  ώστε  τα
αποτελέσματα των αναλύσεων – εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. 
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Στο πρόγραμμα των δειγματοληψιών  κάθε  εγκατάστασης,  θα  πρέπει  να συμπεριληφθεί
επίσης και μέτρηση των ολικών στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ. Επισημαίνεται ότι η ιλύς,
μετά  την  επεξεργασία,  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως  σταθεροποιημένη  ενώ  μετά  την
αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 20%. 

Έτσι,  σε  περίπτωση  αυξημένης  υγρασίας  της  αφυδατωμένης  ιλύος,  ο  Ανάδοχος  θα
προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μείωσή της, γενικότερα δε,  θα
στοχεύει στη μείωση του όγκου της προς διάθεση ιλύος.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο, τις απαιτήσεις όπως
αυτές ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 κατωτέρω : 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1  :  Παράμετροι  που  θα  ελέγχονται  στα  ανεπεξέργαστα  και  επεξεργασμένα
λύματα της κάθε εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Παράμετροι Είσοδος Φρεάτιο εκροής

pH 2 φορές /μήνα 2φορές /μήνα
COD 2 φορές /μήνα 2φορές /μήνα
ΒΟD5 2 φορές /μήνα 2φορές /μήνα
Ν-ΝΗ4 - 2φορές /μήνα

Ν-ολικό 2φορές /μήνα 2φορές /μήνα
Ρ-ολικός 2φορές /μήνα 2φορές /μήνα

S.S 2φορές /μήνα 2φορές /μήνα

Διαλυμένο Ο2 - 2 φορές /μήνα

Αγωγιμότητα 2 φορές/ μήνα 2 φορές/ μήνα
V.S.S 2 φορές/ μήνα -

Θολότητα - 2φορές/μήνα

Υπολειμματικό Χλώριο - 2φορές/μήνα

Ολικά κολοβακτηριοειδή - 2φορές/ μήνα

E. Coli - 2φορές/ μήνα

Ν-ΝΟ3 - 2φορές/ μήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ  2  :  Παράμετροι  που  θα  ελέγχονται  στον  αποδέκτη  (ποτάμι)  της  Ε.Ε.Λ.
Σκάλας

Παράμετροι Ανάντι της εκροής της

Ε.Ε.Λ

Κατάντι της εκροής της

Ε.Ε.Λ
pH 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

COD 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
Ν-ΝΟ3 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
Ν-ΝΗ4 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

Ν-ολικό 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
Ρ-ολικός 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

S.S 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
Διαλυμένο Ο2 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

Αγωγιμότητα 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
% κορεσμός σε 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα
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Θολότητα 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

Ν-ΝΟ3 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

Ν-ΝΟ2 1 φορά /μήνα 1 φορά /μήνα

4. Μετά την ανάλυση όλων των δειγμάτων, ο ανάδοχος:

 Θα καταχωρεί όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων ηλεκτρονικά στο βιβλίο κατα-
χώρησης των μετρήσεων όπου θα επεξεργάζονται στατιστικά και στη συνέχεια θα τα
καταχωρεί ηλεκτρονικά στο φύλλο υπολογισμών όπου και θα υπολογίζονται όλες οι
υγειονολογικές παράμετροι της εγκατάστασης.

 Θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις λειτουργίας και όταν είναι αναγκαίο θα
εφαρμόζει  διορθωτικές  ενέργειες  προληπτικού κυρίως και ενίοτε  κατασταλτικού τύ-
που, τις οποίες θα καταγράφει στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης.
Ο ανάδοχος εξάλλου,  χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξε-
τάσεων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης, θα πρέπει να εντοπίζει
άμεσα  τυχόν  λειτουργικές  ανωμαλίες  εφαρμόζοντας  τις  κατάλληλες  διορθωτικές  ή
προληπτικές ενέργειες εξασφαλίζοντας έτσι τις πιο αποδοτικές συνθήκες λειτουργίας
της κάθε μονάδας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.

 Θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του συστήματος απομάκρυνσης και αφυδάτωσης της
περίσσειας ιλύος, σε κάθε εγκατάσταση.

Τόσο το πρόγραμμα δειγματοληψιών όσο και τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα συμπε-
ριλαμ-βανομένου και υποδείγματος της μηνιαίας έκθεσης λειτουργίας θα είναι, μεταξύ άλ-
λων, αντικείμενα αξιολόγησης και θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους με
την Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλλουν, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Αντικείμενο της συντήρησης

Ως συντήρηση ορίζεται το σύνολο των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της
αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και
των αντλιοστασίων λυμάτων των δικτύων αποχέτευσης.

Στις  απαραίτητες  εργασίες  και  ενέργειες,  που  στοχεύουν  στη  διατήρηση  του  υπάρχοντος
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα καθώς και στη βελτίωση
του, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων : 

 Προληπτικοί έλεγχοι και επεμβάσεις. 

 Έλεγχος αξιοπιστίας και συντηρησιμότητας. 

 Προγραμματισμένη συντήρηση. 

 Αποκατάσταση βλαβών. 

 Εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών. 

 Τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης σε ψηφιακή μορφή. 

Η συχνότητα  και  το  είδος  των εργασιών συντήρησης και  λίπανσης του κύριου εξοπλισμού  θα
βρίσκεται σε συμφωνία με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευαστικών οίκων
του εξοπλισμού.

Με την υποβολή της τεχνικής τους προσφοράς,  οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει  να  υποβάλλουν
σχέδιο προγράμματος προληπτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση. Το εν
λόγω πρόγραμμα θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο εξοπλισμό των μονάδων και όχι γενικά σε
αεριστήρες, αντλίες, κ.λ.π. 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συντηρεί  τον  ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  των
εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  και  των  δύο  αντλιοστασίων  ανύψωσης  λυμάτων,  των
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δικτύων αποχέτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές των κατασκευαστών και
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Η συχνότητα  και  το  είδος  των εργασιών συντήρησης και  λίπανσης του κύριου εξοπλισμού  θα
βρίσκεται σε συμφωνία με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευαστικών οίκων
του εξοπλισμού.

Από τον Ανάδοχο θα τηρούνται λεπτομερή αρχεία εργασιών συντήρησης και λίπανσης για κάθε
μια επιμέρους ηλεκτρομηχανολογική μονάδα εξοπλισμού. Στα αρχεία αυτά θα αναγράφονται όλες
οι “Τακτικές”, “Προληπτικές” και “Έκτακτες” εργασίες συντήρησης οι οποίες έχουν εκτελεστεί.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  στα  πλαίσια  της  προληπτικής  συντήρησης  του  εξοπλισμού,  στην
αντικατάσταση των αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών, των οποίων το κόστος προμήθειας
βαρύνει τον Δήμο, για τα οποία προβλέπεται αντικατάσταση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους.

Οι  εργασίες  συντήρησης  του  αναδόχου  θα  καταγράφονται  στο  ημερολόγιο λειτουργίας  των
εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα,  το  αντικείμενο  της  συντήρησης  που  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  αναδόχου
περιλαμβάνει :

4. Έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση των αντλιών του συνόλου των αντλιοστασίων.

5. Καθαρισμό των εσχαρών και απομάκρυνση άμμου από τις δεξαμενές εξάμμωσης. Τα
παραπροϊόντα αυτά θα απομακρύνονται από την κάθε εγκατάσταση με μέσα και έξοδα
του Δήμου, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του αναδόχου.

6. Έλεγχο και συντήρηση των συστημάτων απόσμησης και φυσητήρων (αλλαγή υλικού
αποσμήσεων, λαδιών, φίλτρων και καθαρισμός φίλτρων, κλπ.). Το κόστος προμήθειας
των υλικών βαρύνουν το Δήμο.

7. Έλεγχο, συντήρηση και καθαρισμό των αντλιών εισόδου, εξόδου και λάσπης. 

8. Έλεγχο,  παρακολούθηση,  συντήρηση  και  βαθμονόμηση  του  μετρητικού  εξοπλισμού  των
μονάδων. 

9. Έλεγχο  και  συντήρηση  των  δοσομετρικών  αντλιών,  του  αισθητήρα  χλωρίου  και  των
εξαρτημάτων τους, όταν απαιτηθεί.

10. Έλεγχο λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ηλεκτρονόμων, θερμικών
διακοπτών, ασφαλειών, ρελέ που βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων (εντός του
χώρου των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων). Μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο
διαρροών.

11. Επιθεώρηση – καθαρισμό – έλεγχο επαφών και διακοπτών (φλοτεροδιακοπτών)

12. Επισκευή  ή  και  αντικατάσταση  των  ηλεκτροκινητήρων,  των  μειωτήρων,  του  εξοπλισμού
πινάκων  κλπ.  αν  παρουσιάσουν  πρόβλημα.  Τα  υλικά  τα  οποία  θα  απαιτούνται  για
αντικατάσταση ή χρήζουν επισκευή καθώς και τα μηχανήματα που χρήζουν επισκευή από την
εκάστοτε αντιπροσωπεία θα κοστολογούνται ξεχωριστά, το δε κόστος θα βαρύνει το Δήμο. Ή
αποσυναρμολόγηση/επανατοποθέτηση θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο.

13. Μικροεπισκευή των οργάνων αν παρουσιάσουν πρόβλημα.

14. Οι  δαπάνες  εκκένωσης  των  δεξαμενών  αερισμού  και  καθίζησης  που  θα  απαιτηθούν  για
καθαρισμό σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτών, θα βαρύνουν
τον Δήμο. Σε περίπτωση που απαιτηθεί εργασία απόφραξης, η δαπάνη βαρύνει το Δήμο.

15. Επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών και φρεατίων.

16. Λίπανση, έλεγχο, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίου Η/Μ εξοπλισμού. Τα λιπαντικά θα
είναι προμήθειας του Αναδόχου.

17. Έλεγχο λειτουργίας φωτισμού εγκαταστάσεων.

18. Συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων Σκάλας-
Έλους.  Για  την  προστασία  του  εξοπλισμού  και  για  την  εξασφάλιση της  ετοιμότητας
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λειτουργίας των Η/Ζ, θα τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους κατασκευαστές.

19. Γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων για την αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί
και αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία του.

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού
και λοιπών υποδομών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή
φυσική καταστροφή, εκτός των περιπτώσεων που έχει επιδείξει σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη
κλειδώματος, λάθη χειρισμών στον πίνακα ελέγχου κ.λπ.).

Οι δαπάνες μεταφοράς του εξοπλισμού καθώς και αυτές των εργασιών ανέλκυσης και καθέλκυσης
του εξοπλισμού, το κόστος εκκένωσης και καθαρισμού δεξαμενών ή φρεατίων ή αντλιοστασίων
που  μπορεί  να  απαιτηθούν  για  την  αποκατάσταση  κάποιας  βλάβης  καθώς  και  το  κόστος
αποκατάστασης ή απόφραξης αγωγών στην Ε.Ε.Λ, που δύναται να προκύψει, θα επισημαίνονται
και  θα κοστολογούνται  από τον  Ανάδοχο,  αλλά θα πληρώνονται  ιδιαίτερα από τον  Εργοδότη,
κατόπιν γραπτής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Ευρώτα.

Εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης της περίφραξης και της εσωτερικής οδοποιίας της Ε.Ε.Λ,
θα επισημαίνονται και θα κοστολογούνται από τον Ανάδοχο, αλλά θα πληρώνονται ιδιαίτερα από
τον Εργοδότη, κατόπιν γραπτής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα.

Οι δαπάνες επίσης που μπορεί να προκύψουν και θα αφορούν στην αποκατάσταση της στέψης
των καθιζήσεων, των επιχρισμάτων, των βαφών, των μονώσεων, ή στην αντικατάσταση θυρών,  ή
εσχαρών και καλυμμάτων αντλιοστασίων – φρεατίων, θα επισημαίνονται και θα κοστολογούνται
από τον Ανάδοχο, αλλά θα πληρώνονται ιδιαίτερα από τον Εργοδότη, κατόπιν γραπτής έγκρισης
από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Ευρώτα.

Ομάδα έργου του αναδόχου

Για τις παραπάνω υποχρεώσεις του,  ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  την κατάλληλη ομάδα
έργου, αποτελούμενη από το απαραίτητο εκπαιδευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Επίσης,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  ο  ίδιος  ή  να  διαθέτει  στην  επιχείρησή  του  ή  να
συνεργάζεται με το παρακάτω τουλάχιστον επιστημονικό δυναμικό:

   Έναν επιστήμονα Π.Ε. Χημικό ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως συντονιστή της ομάδας έρ-
γου  και   επιστημονικό  υπεύθυνο  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων,  με  αποδεδειγμένη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών
λυμάτων που εφαρμόζουν τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με νιτροποίηση, απονιτροποίηση
και αποφωσφώρωση. 

 Έναν επιστήμονα Π.Ε. Χημικό ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως επιστημονικό σύμβουλο της
λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  και  αναπληρωτή  του  συντονιστή,  με  αποδεδειγμένη
εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστι-
κών λυμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 7.000 Ισοδυνάμων Κατοίκων. 

 Έναν Μηχανολόγο  Μηχανικό  ή  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό  Τ.Ε  ή  Π.Ε,  με  αποδεδειγμένη
εμπειρία σε συντηρήσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

 Έναν επιστήμονα Χημικό Π.Ε με επί τόπου πλήρη απασχόληση (5 ημέρες την εβδομάδα
επί  8  ώρες την  ημέρα)  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία,  σε διενέργεια  δειγματοληψιών  και
εκτέλεση χημικών δοκιμών σε δείγματα υγρών αποβλήτων.  

Το παραπάνω στελεχιακό δυναμικό θα είναι διακριτό μεταξύ του ενώ θα αναφέρεται επίσης ονομα-
στικά στο οργανόγραμμα της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 

Τόσο η επάρκειά του όσο και η εμπειρία του, θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της αξιολόγησης.

Η πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας θα είναι σχετική με τη θέση του στο
Έργο. Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχουν σχέση με
τα έτη απασχόλησης σε ίδιας φύσης αντικείμενο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Η εμπειρία
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του  παραπάνω στελεχιακού  προσωπικού  πρέπει  να  αποδεικνύεται  με  ανάλογα  πιστοποιητικά
(πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση εμπειρίας εργοδότη, συμβάσεις κ.λ.π).

Επιπλέον,  για τις ανάγκες υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ο Ανάδοχος θα
πρέπει  να  διαθέτει  ή  να  συνεργάζεται,  με  έναν  Ηλεκτροτεχνίτη  με  άδεια  εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου, καθώς και με δύο εργάτες γενικών καθηκόντων, με πλήρη απασχόληση (5νθήμερη
οκτάωρη εργασία), έναν για την ΕΕΛ Τ.Κ. Γερακίου και έναν για την ΕΕΛ  Δ.Κ. Σκάλας.

Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό θα είναι  σε άμεση διαθεσιμότητα  ακόμα και  για τις  περιπτώσεις
λειτουργικών ανωμαλιών αλλά και σε περιπτώσεις σημαντικών βλαβών, εκτάκτων συντηρήσεων
και σύνθετων επισκευών του εξοπλισμού.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές, τις ασφαλίσεις, τις μετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα του παραπάνω
προσωπικού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο συντονιστής, θα επισκέπτεται με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα την κάθε Ε.Ε.Λ
και τα αντλιοστάσια, ώστε να έχει συνεχή και πλήρη εικόνα για τις εγκαταστάσεις, θα κατευθύνει
την ομάδα εργασίας του αναδόχου στις εγκαταστάσεις και θα καθορίζει τη μεθοδολογία που θα
εφαρμόζεται για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα έχει
και την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας αυτών.

Τον Εργοδότη βαρύνουν οι εξής δαπάνες:

 ηλεκτρικής ενέργειας και νερού

 απομάκρυνση της επεξεργασμένης ιλύος καθώς και των λοιπών παραπροϊόντων

 της φύλαξης των χώρων των εγκαταστάσεων

 αποκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισμού όπως οι  προκαλούμενες από απρόβλεπτα
γεγονότα, θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο σχεδιασμό κλπ.

 αντικατάστασης εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται
σε πλημμέλεια του αναδόχου καθώς και οι απολογιστικές δαπάνες εκτάκτων σημαντικών
συντηρήσεων σύμφωνα προς τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος

    ανταλλακτικών και πάσης φύσεως υλικών για την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρη-
ση του Η/Μ εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, πλήν των λιπαντικών.

Απομάκρυνση παραπροϊόντων

Η τελική μεταφορά και διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων (λίπη,
εσχαρίσματα, άμμος) θα γίνονται από τον Εργοδότη μετά από έγκαιρη ενημέρωσή του από τον
Ανάδοχο. 

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

1.  Ατομική ασφάλεια και προστασία 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις επιδιώκεται με
κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφο-
ράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.

 Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται  προκειμένου να μεγιστοποιηθεί  η
ασφάλεια έναντι ατυχήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, σε θέματα υγιεινής
και  ασφάλειας  που  πρέπει  να  τηρούνται  και  να  εφαρμόζονται  στην  εγκατάσταση.  Η
επιτήρηση για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων καθώς και η ευθύνη λήψης όλων των
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απαραίτητων  μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας  τόσο  για  τους  εργαζόμενους  στην
εγκατάσταση  όσο  και  για  τους  επισκέπτες,  που  ορίζει  η  σχετική  νομοθεσία,  βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο.

2.  Υποχρεώσεις των επισκεπτών των  Ε.Ε.Λ

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των εγκαταστάσεων θα αφορούν
στα εξής:

 Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο
χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και θα συντονίζουν την
επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.  

 Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και συνο-
δεύονται πάντα από υπάλληλο της εγκατάστασης.

 Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας.

 Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις.

 Κοινοποιούν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους.

Σε  περίπτωση  που  ο  επισκέπτης  είναι  αρμόδιο  ελεγκτικό  όργανο,  δεν  απαιτείται
αδειοδότηση για  την  επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου,
επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φορέα Λειτουργίας.

Έντυπα  Παρακολούθησης  Λειτουργίας – Ελέγχου  και  Συντήρησης

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να  συμπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα έντυπα λειτουργίας και
συντήρησης της εγκατάστασης, τα οποία και θα τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο
της  εγκατάστασης  και  θα  είναι  διαθέσιμα  για  κάθε  έλεγχο από τον  Εργοδότη  αλλά και  άλλες
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ο Ανάδοχος έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης ή εγγράφου απαιτηθεί
από αρμόδιες αρχές, για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασής του.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού
στην  εγκατάσταση  και  θα  διαμορφώνεται  για  κάθε  ειδικότητα  εργαζομένου  ανάλογα  με  το
αντικείμενο εργασίας, το επίπεδο των γνώσεών του και την εμπειρία του.

Η  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  θα  αρχίσει  αμέσως  μετά  την  πρόσληψή  τους,  όπου  θα
ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών καθώς και για
τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:

 Τα καθήκοντα και οι ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, ερ-
γαλείων κλπ.

 Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

 Η περιβαλλοντική παρακολούθηση

 Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία 

 Η τήρηση της ατομικής υγιεινής 
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 Οι  βλαπτικοί  παράγοντες  στους  οποίους  ενδέχεται  να  εκτεθούν,  οι  ενδεχόμενες  επι-
πτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους

 Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) στη Δ.Κ. Σκάλας

Η θέση της ΕΕΛ βρίσκεται σε απόσταση 2,5km νοτιοδυτικά από τη πόλη της Σκάλας. 

Η εγκατάσταση καταλαμβάνει έκταση που ανέρχεται σε 7,1 στρέμματα περίπου.

Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το έτος 2015. 

Το  σύστημα  επεξεργασίας  είναι  αυτό  του  παρατεταμένου  αερισμού  με  ταυτόχρονη
απονιτροποίηση και νιτροποίηση–αερισμό σε οξειδωτικές τάφρους και με  διαύγαση  των λυμάτων
σε κυκλικές δεξαμενές τελικής καθίζησης.

Η  εγκατάσταση  διαστασιολογήθηκε  και  κατασκευάστηκε  με  βάση  τα  παρακάτω  δεδομένα
σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Πληθυσμιακά δεδομένα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Χειμώνα Α' Φάσης (κατ.)  : 6.200

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Θέρους Α' Φάσης (κατ.)   : 7.000

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Χειμώνα Β Φάσης (κατ.)   : 8.700

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Θέρους Β Φάσης (κατ.)    : 10.000

Λόγος πτητικών προς ολικά στερεά : 70%

Λόγος σταθερών προς ολικά στερεά : 30%

Τα  έργα  εισόδου  –  προεπεξεργασίας,  η  μονάδα  επεξεργασίας  της  λάσπης  καθώς   και  οι
δεξαμενές  χλωρίωσης  και  μεταερισμού,   έχουν  κατασκευαστεί  για  την  εξυπηρέτηση  των
αναγκών της Β’ Φάσης ενώ η βιολογική βαθμίδα για την Α’ Φάση.

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

 ΦΡΕΆΤΙΟ ΆΦΙΞΗΣ – Α/Σ ΕΙΣΌΔΟΥ

Τα λύματα από την αποχετευόμενη περιοχή του οικισμού Σκάλας μέσω αγωγού Φ500 από PVC
και του οικισμού Βλαχιώτη,  μέσω κλειστού αγωγού,  οδεύουν στο φρεάτιο άφιξης της ΕΕΛ καθώς
και οι απορροές του δικτύου στραγγιδίων,  μέσω αγωγού Φ250HDPE 6atm.

Το φρεάτιο  άφιξης  είναι  διθάλαμο αεριζόμενο,  όπου στον  1ο θάλαμο καταλήγουν οι  δύο ΚΑΑ
αγωγοί από τους προαναφερόμενους οικισμούς σε υψόμετρο +1,35. 

Σε  αυτό  τον  θάλαμο  έχει  τοποθετηθεί  εσχαροκάδος,  ανοξείδωτος,   της  εταιρίας  ECOTECH
1,50x0,5x0,50 με διάκενο 30mm. Τα λύματα αφού διέλθουν διαμέσω οπής 1,50x0,30 εκρέουν
στον  αεριζόμενο  θάλαμο  του  φρεατίου,  εξοπλισμένο  με  έξι  διαχυτές  χονδρής  φυσαλλίδας
σωληνωτούς, του οίκου B+F DIAS, ο τύπος D24, ανοξείδωτους ποιότητας AISI304. Οι φυσητήρες
παροχής αέρα είναι του οίκου ELECTROR, μοντέλο 1SD510, παροχής 50-60Nm3/h σε 250mbar,
ισχύος 2,3kW. Ο τύπος των φυσητήρων είναι πλευρικού καναλιού και φέρουν σιγαστήρα – φίλτρο
αναρρόφησης και σιγαστήρα κατάθλιψης. Τα λύματα από τον αεριζόμενο θάλαμο του φρεατίου
άφιξης όπου καταλήγει και ο προαναφερόμενος αγωγός στραγγιδίων Φ250 HDPE 6atm διέρχονται
διαμέσω υποβρύχιας οπής διαστάσεων 3,60x0,30m στον κυρίως υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου
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εισόδου.  Προβλέπεται  αναμονή  Φ100  για  τη  σύνδεση  του  αγωγού  προσαγωγής  των
βοθρολυμάτων.

Εκτός του βασικού υγρού θαλάμου που τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα προβλέπεται
και  ανεξάρτητο  φρεάτιο  δικλείδων.  Το  φρεάτιο  κατασκευάζεται  δομικά  συνεχόμενο  με  το
αντλιοστάσιο στην έξοδο των λυμάτων και φέρει δικλείδες απομόνωσης, δικλείδες αντεπιστροφής,
συλλέκτες και λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα διατομής DN150.

Το φρεάτιο έχει τα ακόλουθα γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

Οι αντλίες (2+1) θα είναι του οίκου Flygt , ο τύπος CP3127.181MT, παροχής 126m³/h σε 10,5 μ ,
ισχύος 7,0 kW.Ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλιών γίνεται με αυτοματισμό στάθμης και για τον
λόγο  αυτό  εγκαθίστανται  όργανο  μέτρησης  στάθμης  τύπου  υπερήχων.  Για  ασφάλεια  της
αποτελεσματικής  λειτουργίας  των  αντλιών  τοποθετείται  και  εφεδρικό  σύστημα  ελέγχου  με
πλωτήρα. Με σκοπό την ομαλότερη λειτουργία του αντλιοστασίου και την προσαρμογή του στις
παροχές  εισόδου,  η  λειτουργία  των  αντλιών  ελέγχεται  μέσω  ρυθμιστή  συχνότητας/στροφών
(Inverter)  o οποίος  θα  συνεργάζεται  με  την  εκάστοτε  στάθμη  υγρού εντός  του  αντλιοστασίου,
εντελλόμενος από τον μετρητή στάθμης τύπου υπερήχων.

Η  τροφοδότηση  του  Α/Σ  γίνεται  από  τον  πίνακα  χαμηλής  τάσης,  ενώ  στην  ανωδομή  του
αντλιοστασίου έχει  εγκατασταθεί   ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος το  οποίο  καλύπτει  το  σύνολο των
ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας του αντλιοστασίου και το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα στις
περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Το Η/Ζ είναι του οίκου ΓΕΜΚΟ Α.Β.Ε.,
μοντέλο  AGK-44, ονομαστικής ισχύος 40  KVA – 35,2  Kw, ικανό για την απρόσκοπτη λειτουργία
του για διάστημα 48 ωρών.

Το αντλιοστάσιο φέρει υπέργειο οικίσκο εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί  ο κεντρικός πίνακας,
το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και η απόσμηση. 

Το  Α/Σ  έχει  σύστημα  αυτοματισμού  με  PLC από  το  control room που  βρίσκεται  στο  Κτίριο
Διοίκησης  της  ΕΕΛ.  Εκτός  των  άλλων  έχει  δυνατότητα  βελτιστοποίησης  της  απόδοσης  των
αντλιών καθώς και σύστημα διάγνωσης προβλημάτων. 

Στο αντλιοστάσιο έχει εγκατασταθεί  σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα που αναρροφά από
δύο αεραγωγούς, ο ένας από τον υγρό θάλαμο παροχής 130m3/h και ο άλλος από την ανωδομή
του οικίσκου του αντλιοστασίου παροχής 600m3/h. 

Ο κατασκευαστικός οίκος είναι η εταιρεία PURAFIL, ο τύπος IDS-600, ο ανεμιστήρας είναι ισχύος
0.75kW αντιεκρηκτικού τύπου.

Εντός του αντλιοστασίου έχει τοποθετηθεί χειροκίνητος ανυψωτικός μηχανισμός του οίκου KITO με
ικανότητα ανύψωσης 1000  kg καθώς και κάδος συλλογής εσχαρισμάτων του οίκου  SPIDER με
χωρητικότητα 1,1 m3.

Εξοπλισμός αντλιοστασίου προσαγωγής λυμάτων 

Τμήμα εξοπλισμού Τεμάχια Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντλίες προσαγωγής λυμάτων 3 (2+1) Παροχή 126,0 m3/h, 10,5 μ μαν.

Εσχαρόκαδος 1 Διαστάσεις 1,50 x 0,50 x 0,50 m

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 1 Ισχύς 40 KVA

Σύστημα απόσμησης 1 Ως ανωτέρω περιγραφή

Χειροκίνητος ανυψωτικός 
μηχανισμός

1 Ικανότητα ανύψωσης 1000 kg

Κάδος συλλογής 
εσχαρισμάτων

1 Μοναδιαία χωρητικότητα 1,1 m3

Αναδευτήρας υγρού θαλάμου 1 1,4kW
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Αγωγός Προσαγωγής Λυμάτων στην Εγκατάσταση

Από το αντλιοστάσιο ξεκινούν 3 ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί εξοπλισμένοι με ανεπίστροφο
και δικλείδα απομόνωσης, διατομής  DN150 από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304 προς το φρεάτιο
εισόδου της μονάδας προεπεξεργασίας,  στο κτίριο της προεπεξεργασίας.

 ΜΟΝΆΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ

Τα έργα προεπεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνουν:

5. το φρεάτιο άφιξης

6. την προκατασκευασμένη εργοστασιακή διάταξη εσχάρωσης, εξάμμωσης και λιποσυλλογής 

Φρεάτιο Άφιξης

Στο φρεάτιο άφιξης καταλήγουν οι τρεις ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί από το αντλιοστάσιο
εισόδου διατομής Φ 150 Χ/Σ από AISI 304.

Το  φρεάτιο  είναι  διαστάσεων  2,0x2,0  για  την  υποδοχή  του  αγωγού  προσαγωγής  και  είναι
σχεδιασμένο έτσι  ώστε να λειτουργεί  και ως πιεζοθραυστική διάταξη έτσι ώστε η παροχή των
λυμάτων στην έξοδό του να αποκαθιστά γρήγορα τον ομοιόμορφο τρόπο ροής. 

Το  φρεάτιο  είναι  τμήμα  του  κτιρίου  προεπεξεργασίας,  κατασκευάζεται  εντός  του  κτιρίου  και  η
ελάχιστη υψομετρική διαφορά των υγρών από το  compact σύστημα προεπεξεργασίας είναι 50
εκατοστά .

Το φρεάτιο συνδέεται με τον αγωγό τροφοδοσίας DN 350 Χ/Σ ποιότητας AISI 304, του συστήματος
προεπεξεργασίας. 

Εσχάρωση-Εξάμμωση-Λιποσυλλογή

Για  τις  διεργασίες  των μονάδων εσχάρωσης και  εξάμμωσης  τοποθετείται  ένα  ολοκληρωμένο
συμπαγές  (compact)  σύστημα  βιομηχανικού  σχεδιασμού  και  παραγωγής της  εταιρείας
HUBER το μοντέλο Ro5 με εσχάρα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου R01, διαμέτρου 780 mm.

Το σύστημα επιλέγεται για την Β φάση του έργου, ώστε να αντιμετωπίζει τις πραγματικές παροχές
αιχμής της 40ετίας, δηλαδή παροχής 80 l/sec (παροχή των τριών αντλιών + παροχή στραγγιδίων+
παροχή βοθρολυμάτων).

Στη συνέχεια το σύστημα φέρει επιμήκη αεριζόμενο αμμοσυλέκτη με πλευρικό κανάλι συλλογής
των λιπών. Η άμμος συλλέγεται στο άκρο του αμμοσυλλέκτη,  με οριζόντιο κοχλία ενώ με δεύτερο
κεκλιμένο κοχλία απάγεται προς πλύση και αποθήκευση σε κάδο. Τα επιπλέοντα προωθούνται με
επιφανειακό ξέστρο στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στο άκρο του καναλιού. Ο αέρας του
αμμοσυλλέκτη παράγεται από ένα φυσητήρα και παροχετεύεται μέσω πλαστικού ή ανοξείδωτου
σωλήνα στον αμμοσυλλέκτη. Ο σχεδιασμός του αμμοσυλλέκτη είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται
απομάκρυνση του 90% των ανόργανων στερεών διαμέτρου μεγαλύτερης των 0.25 mm στερεών
για την παροχή των 80ls-1. 

Ενσωματωμένη στη συμπαγή διάταξη  είναι εσχάρα διάκενου 20mm απ’ όπου ξεκινά στην έξοδό
της και η παράκαμψη της εξάμμωσης.

Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  compact συστήματος  εσχάρωσης  -  αμμολιποσυλλογής  είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το  σύστημα  απόσμησης  αποτελείται  από  δύο  κυρίως  τμήματα  αεραγωγών,  από  αυτόν  που
αναρροφά απευθείας από την συμπαγή διάταξη της προεπεξεργασίας των λυμάτων και από αυτόν
που αναρροφά από τον κυρίως όγκο του κτιρίου και την διάταξη που εμπεριέχει τις κλίνες των
χημικών  φίλτρων  κατασκευασμένη  από  φύλλα  πολυαιθυλενίου.  Ο  οίκος  κατασκευής  είναι  η
PURAFIL και ο τύπος VS-3000, παροχής 3000m3/h, ισχύος 2,2kW. 

Το  έργο  προεπεξεργασίας  χωροθετείται  εντός  κτιρίου  κατασκευασμένου  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα και θα φέρει δύο πόρτες για την τοποθέτηση ή απομάκρυνση του εξοπλισμού. Ανάντι
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της συμπαγούς διάταξης κατασκευάζεται το πιεζοθραυστικό φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι τρεις
ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί.

Συνοψίζοντας  ο  εξοπλισμός  της  μονάδας  προεπεξεργασίας  λυμάτων  παρουσιάζεται  στον
ακόλουθο πίνακα:

Εξοπλισμός μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων 
Τμήμα εξοπλισμού Τεμάχια Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συμπαγής διάταξη 
εσχάρωσης, εξάμμωσης, 
λιποσυλλογής

1 Μέγιστη παροχή διερχόμενων λυμάτων 80 l/
sec

Σύστημα απόσμησης 1  ως ανωτέρω περιγραφή

Κάδοι συλλογής εσχαρισμάτων
και άμμου

2 Μοναδιαία χωρητικότητα 1,1 m3

Ανυψωτικοί μηχανισμοί 
compact συγκροτημάτων 
προεπεξεργασίας λυμάτων

1 Ικανότητα ανύψωσης 2000 kg

Δικλείδες εισόδου 
παράκαμψης

3 DN350

Από  την  έξοδο  της  ενιαίας  διάταξης  τροφοδοτείται  η  μονάδα  μέτρησης  παροχής  –  μεριστής
βιολογικής βαθμίδας. Τέλος, με τον κατάλληλο χειρισμό των δικλείδων εξόδου παράκαμψης τα
λύματα καταλήγουν στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ μέσω του δικτύου παράκαμψης.

 ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΆΤΩΝ

Η  εγκατάσταση δεν δέχεται βοθρολύματα και ως εκ τούτου δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη μονάδα.

 ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ 

Η μονάδα μέτρησης παροχής βρίσκεται  κατάντι της μονάδας προεπεξεργασίας των λυμάτων και
αποτελείται από ανοικτό κανάλι τύπου Parshall. 

Το κανάλι φέρει στη στέψη του εσχαρωτά καλύμματα και  είναι πλήρως προσβάσιμo. Το πλάτος
της  στένωσης  του  καναλιού  είναι  6’’.  Το  όργανο  μέτρησης  είναι  τύπου  υπερήχων,  του
κατασκευαστικού  οίκου  SIEMENS,  μοντέλο  Echomax XPS-10,  και  η  στένωση  του  οίκου
ECOTECH.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μετρητή παροχής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  μονάδας  μέτρησης
παροχής  

Πλάτος στένωσης 6”

Πλάτος καναλιού 0,55 m

Συνολικό βάθος μονάδας 1,0 m

Ο  μετρητής αποτελείται από:

- αισθητήριο στάθμης 

- πομπό σήματος,

- όργανο στιγμιαίας ένδειξης παροχής
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- data logger για την ηλεκτρονική καταγραφή των παροχών

- αθροιστικό ενδείξεων

Ο μετρητής είναι ρυθμισμένος σε σχέση με το μέγεθος της στένωσης ώστε να δίνει την πραγματική
ένδειξη σε  m3/h στο όργανο ένδειξης και σαν ποσοστό της μέγιστης ένδειξης στον καταγραφικό
μηχανισμό.

Από την έξοδο του μετρητή παροχής τα λύματα οδηγούνται απευθείας στον μεριστή βιολογικής
βαθμίδας που αποτελεί δομικά ενιαία κατασκευή. 
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ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ)

 ΜΕΡΙΣΤΉΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΒΑΘΜΊΔΑΣ

Τα λύματα από το κανάλι του μετρητή παροχής εκρέουν στο πρώτο διαμέρισμα του μεριστή και
αναμιγνύονται με την ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος, η οποία καταθλίβεται μέσω αγωγού Φ200
HDPE 10atm. Στην άνοδο του Φ200 αγωγού (το ορατό τμήμα του είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 304)  είναι  τοποθετημένο   το  ηλεκτρομαγνητικό  παροχόμετρο  του  οίκου  SIEMENS για  τη
μέτρηση της παροχής ανακυκλοφορίας της ιλύος. Τα λύματα και η ενεργός ιλύς ισοκατανέμονται
στα τρία διαμερίσματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με δύο θυροφράγματα του οίκου ECOTECH. Οι
διαστάσεις  του  καθενός  θυροφράγματος  είναι  1,50  x 0.50  και  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα
ποιότητας  AISI 304. Από τα δύο διαμερίσματα τροφοδοτούνται οι δύο οξειδωτικές τάφροι μέσω
Φ355 HDPE 6atm με το μίγμα των νεοεισερχομένων λυμάτων με την ανακυκλοφορούσα ιλύ.

Δεξαμενές Οξειδωτικών τάφρων

Υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές οξειδωτικών τάφρων. 

Κάθε  δεξαμενή δέχεται  τα  λύματα από το  αντίστοιχο  διαμέρισμα του μεριστή  με  αγωγό Φ355
HDPE 6atm.  H κλίση του αγωγού είναι προς τον πυθμένα των οξειδωτικών τάφρων στο σημείο
εκβολής των αγωγών.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε οξειδωτικής τάφρου φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οξειδωτικών τάφρων 

Ευθύγραμμο τμήμα οξειδωτικής τάφρου m 18

Ακτίνα  στο  'Κυκλικό  τμήμα  οξειδωτικής
τάφρου m 4,65

Πλάτος δίαυλου ευθυγράμμου τμήματος m 4,5

Αριθμός διαύλων ευθυγράμμου τμήματος η 2 

Επιφάνεια κυκλικού τμήματος m2 67,9

Επιφάνεια διαμήκους τμήματος m2 162

Βάθος υγρών οξειδωτικής τάφρου m 3,5 

Όγκος οξειδωτικής τάφρου m3 804,63

Σε  κάθε  οξειδωτική  τάφρο  έχουν  τοποθετηθεί  από  δύο  υποβρύχιοι  αναδευτήρες,  συνολικά  4
τεμάχια, του οίκου Flygt, μοντέλο SR 4410.011 (banana mixer) εγκατεστημένης ισχύος 3.1 kW. 

Οι αναδευτήρες  είναι βυθισμένοι και  φέρονται από κατακόρυφο μεταλλικό στύλο κατασκευασμένο
από  ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI 304,  στερεωμένο  στον  πυθμένα  της  δεξαμενής.  Υπάρχει  η
δυνατότητα μετακίνησης του αναδευτήρα καθ’ ύψος, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμισή τους «επί
τόπου».  Ο  κατακόρυφος  στύλος  φέρει  ανυψωτική  διάταξη  κατάλληλης  δυναμικότητας,  για  την
ανύψωση  και  τη  συντήρηση  του  αναδευτήρα.  Η  προπέλα  αναδεύσεως  είναι  από  ανοξείδωτο
χάλυβα και τοποθετημένη σε οριζόντιο άξονα.

Τα τοιχία των δεξαμενών στον πυθμένα  είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να μην επιτρέπεται
η δημιουργία νεκρών ζωνών και να υποβοηθείται η κίνηση των λυμάτων. 

Συνοψίζοντας  ο εξοπλισμός  ανάδευσης που έχει  εγκατασταθεί   στην  μονάδα των οξειδωτικών
τάφρων είναι ο παρακάτω:
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Εγκατεστημένος εξοπλισμός ανάδευσης 

Τμήμα
εξοπλισμού

Τεμάχια Χαρακτηριστικά

Αναδευτήρες 4 (2/δεξ.) 3,1 kW, 2500 mm  προπέλα

Οι αναδευτήρες λειτουργούν κυρίως κατά τις ώρες διακοπής της λειτουργίας των αεριστήρων, αλλά
και στις περιπτώσεις μικρής ισχύος απόδοσης των αεριστήρων. 

Η κάθε οξειδωτική τάφρος έχει εξοπλισθεί με δύο κατακόρυφους επιφανειακούς βραδύστροφους
αεριστήρες,  του  οίκου  HUBERT STAVOREN B.V.  μοντέλο  Hubair 150  με  διάμετρο  πτερωτής
1500mm και ταχύτητα 53,8rpm. Η ισχύς του κάθε αεριστήρα είναι 10,0  kW στον άξονα ενώ η
εγκατεστημένη 15,0kW. 

Η ενεργειακή απόδοση του κάθε αεριστήρα είναι 2,50kgΟ2/kWh αποδίδοντας 25,0kgO2/h.

Ο αριθμός στροφών των αεριστήρων ελέγχεται μέσω inverter της SIEMENS. 

Στις δεξαμενές των οξειδωτικών τάφρων επιτυγχάνεται στην οξική ζώνη η οξείδωση του οργανικού
φορτίου και η νιτροποίηση των λυμάτων ενώ στην ανοξική ζώνη επιτυγχάνεται η απονιτροποίηση
των λυμάτων. Η συνεχής εναλλαγή των λυμάτων από οξικές σε ανοξικές ζώνες λειτουργούν ως
επανακυκλοφορία  νιτροποιημένου  υγρού,  πολλαπλάσια  των  ποσοστών  επανακυκλοφορίας
τυπικού  συστήματος  ξεχωριστών μονάδων νιτροποίησης και  απονιτροποίησης,  εξασφαλίζοντας
έτσι την βέλτιστη δυνατή απόδοση του συστήματος επεξεργασίας.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός αερισμού

Τμήμα
εξοπλισμού

Τεμάχια Χαρακτηριστικά

Αεριστήρες 4 (2/δεξ.) 15,0 KW,  μοντέλο Hubair 150 

Κάθε  αεριστήρας  φέρει  κάλυμμα  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  για  τον  περιορισμό  έκλυσης
σταγονιδίων και για μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας κάθε αεριστήρας συνδέεται με το κεντρικό σύστημα ελέγχου και
παρακολούθησης και  εντέλλεται η λειτουργία του συστήματος από τις συγκεντρώσεις οξυγόνου
εντός της δεξαμενής. 

Επιπλέον  έχουν  τοποθετηθεί  δύο  όργανα  μέτρησης  αιωρούμενων  στερεών από  ένα  σε  κάθε
τάφρο. Στη συνέχεια τα λύματα από το φρεάτιο εξόδου της Ο.Τ. Νο2 μέσω Φ355  HDPE 6  atm
αγωγού οδεύουν στον μεριστή Δ.Τ.Κ.  Τα δύο φρεάτια  των οξειδωτικών τάφρων Νο1 και  Νο2
συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγού Φ315 HDPE των 6 atm. 

Σύμφωνα  με  τους  υπολογισμούς  το  ανοξικό  τμήμα  της  οξειδωτικής  τάφρου  ανάλογα  με  τις
περιόδους λειτουργίας της κυμαίνεται από 25-31 % επί του συνολικού όγκου. 

Οι  δεξαμενές  εδράζονται  σε  υψόμετρο  +0.70  και  η  στέψη  τους  ευρίσκεται  στο  +  4,70.  Το
διαμορφωμένο έδαφος ευρίσκεται σε υψόμετρο +2,40 περίπου. Η πρόσβαση επί των δεξαμενών
γίνεται  με  κλίμακες από σκυρόδεμα και  μεταλλικά κιγκλιδώματα προστασίας.  Τα κιγκλιδώματα
εκτείνονται και στις γέφυρες πρόσβασης.
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ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δ.Τ.Κ., ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ – Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ

 ΦΡΕΆΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΎ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ 

Από τη δεξαμενή αερισμού τα λύματα υπερχειλίζουν στον μεριστή των Δ.Τ.Κ. μέσω αγωγού Φ355
HDPE 6atm που είναι κατασκευή κάτοψης 5,10  x 2,25m με συνολικό βάθος 3,50m και βάθος
υγρών 3,0m. 

Τα  λύματα  από το  πρώτο  διαμέρισμα  του  μεριστή  μέσω δύο  ίσου  μήκους  υπερχειλιστών  με
θυροφράγματα 1,50m έκαστος, οδεύουν στις δύο δεξαμενές Τελικής Καθίζησης για την διαύγασή
τους από την ενεργό ιλύ. Από το κάθε διαμέρισμα του μεριστή αναχωρεί αγωγός Φ355  HDPE
6atm προς κάθε Δ.Τ.Κ.

Τα θυροφράγματα απομόνωσης είναι του οίκου  ECOTECH. και έχουν κατασκευαστεί  από AISI
304 ανοξείδωτο χάλυβα.

 ΜΟΝΆΔΑ ΤΕΛΙΚΉΣ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ 

Από τα φρεάτια  εξόδου του μεριστή μέσω δύο αγωγών Φ355  HDPE 6atm τροφοδοτούνται  οι
αντίστοιχες δεξαμενές τελικής καθίζησης. Υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές καθίζησης.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δύο δεξαμενών τελικής καθίζησης φαίνονται στον ακόλουθο
πίνακα:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά καθίζησης 

Ωφέλιμη διάμετρος 11,0 m

Πλευρικό βάθος 3,0 m

Ωφέλιμη επιφάνεια δεξαμενής 95 m2

Όγκος υγρών δεξαμενής (ωφέλιμος) 285,1 m3

Ωφέλιμο μήκος υπερχείλισης δεξαμενής 30,1 m

Διάμετρος τυμπάνου ηρεμίας 2,0 m

Στις δεξαμενές τελικής καθίζησης, τα σωματίδια λάσπης συσσωματώνονται και καθιζάνουν στον
πυθμένα της δεξαμενής, από όπου με ειδικό ξέστρο συλλέγονται σε ειδική χοάνη στο κέντρο και
από εκεί οδηγούνται με βαρύτητα στο Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. Η διαυγασμένη
εκροή υπερχειλίζει και οδηγείται στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας.  

Σύστημα τροφοδοσίας

Η κάθε δεξαμενή  τροφοδοτείται  από αντίστοιχο  διαμέρισμα του μεριστή με  αγωγό διαμέτρου
Φ355HDPE 6atm,  διερχόμενο κάτω από τον  πυθμένα των δεξαμενών και  με  κάθετη ανοδική
πορεία εσωτερικά και ομοαξονικά της κεντρικής κολώνας της δεξαμενής. 

Τα λύματα εξέρχονται στο μέσο του βάθους της περίπου, μέσω κατάλληλης διάταξης θραύσεως
της ενέργειας για την αποφυγή αναταράξεων. Ειδικότερα: 

Στο άνω τμήμα της  κεντρικής  κολώνας και  στο  πέρας του κάθετου αγωγού τροφοδοσίας  της
δεξαμενής υπάρχουν ανοίγματα από τα οποία  εκρέει με ταχύτητα κάτω των 0,05 m/s η παροχή
τροφοδοσίας  έκαστης  δεξαμενής,  δηλαδή  το  1/ν  της  παροχής των νεοεισερχομένων λυμάτων
εισόδου,  το σύνολο της παροχής της επανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος και το σύνολο της
παροχής των στραγγιδίων, όπου ως ν ορίζεται ο αριθμός των λειτουργούντων μονάδων. 

Τύμπανο από οπλισμένο σκυρόδεμα  είναι εγκατεστημένο στο κέντρο, ομοκυκλικά της κολώνας
έδρασης της γέφυρας και   χρησιμεύει  σαν ανακλαστήρας της εισερχόμενης παροχής (φράγμα
ηρεμίας), ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο η ταχύτητά της. Το κάτω μέρος του τύμπανου, απ'
όπου και εξέρχονται τα λύματα,  βρίσκεται σε κατάλληλο ύψος από τον πυθμένα της δεξαμενής,
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ώστε  να  μην  διαταράσσεται  και  ανυψώνεται  η  συμπυκνωμένη  ιλύς  που  τροφοδοτεί  το
αντλιοστάσιο  επανακυκλοφορίας  της  ιλύος  και  να  διατηρούνται  αφενός  οι  απαιτούμενες
συγκεντρώσεις σε στερεά στον πυθμένα και αφετέρου οι ελάχιστες συγκεντρώσεις σε στερεά στην
ελεύθερη επιφάνεια των υγρών. 

Οι  κατευθύνσεις  της  ροής των λυμάτων κατά την  τροφοδοσία  τους  μέσα στην δεξαμενή είναι
ακτινικές και από το κέντρο (τις θυρίδες εισόδου) προς την περιφέρεια (τα εξωτερικά τοιχία) των
δεξαμενών.  Κατά  την  ακτινική  και  προς  την  περιφέρεια  κίνηση  των  λυμάτων,  σωματίδια  με
διάμετρο  μικρότερη  από 0.2  mm καθιζάνουν  προς  τα  κατώτερα  στρώματα.  Αποτέλεσμα  των
παραπάνω  διεργασιών  είναι  η  διαστρωμάτωση  των  λυμάτων  σε  στρώσεις  διαφορετικών
περιεκτικοτήτων σε στερεά με αύξηση των περιεκτικοτήτων αυτών από την επιφάνεια προς τον
πυθμένα. 

Σύστημα υπερχείλισης διαυγούς υγρού

Το διαυγές υγρό της επιφανειακής στρώσης υπερχειλίζει περιμετρικά της δεξαμενής καθίζησης,
εντός καναλιού πλάτους 0,40  m, και ενεργού βάθους 0,40 μέτρων κατασκευασμένο με ελαφρά
κλίση ώστε το διαυγές υγρό να συγκεντρώνεται σε εξωτερικό φρεάτιο και τελικά να καταλήγει στο
φρεάτιο  εισόδου  του  μεριστή  διύλισης.  Η  κλίση  του  καναλιού  υπερχείλισης  είναι  0.2%,   με
υψηλότερο  σημείο  το  αντιδιαμετρικό  σημείο  του  φρεατίου  εξόδου  ώστε  να  γίνεται  εύκολα  η
απορροή των υγρών προς αυτό. 

Εσωτερικά  των  τοιχίων  του  καναλιού  συλλογής  των  υπερχειλίσεων,  έχει  τοποθετηθεί
ρυθμιζόμενος  οδοντωτός  υπερχειλιστής   ώστε  με  κατάλληλη  ρύθμιση,  να  επιτυγχάνεται  ένα
απόλυτα  οριζόντιο  επίπεδο  υπερχείλισης  ελαχιστοποιώντας  την  ταχύτητα  υπερχείλισης  των
στερεών. 

Ο υπερχειλιστής  είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με DIN 19558 από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI
304 πάχους 2 mm. Τα βύσματα και οι βίδες στερέωσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύστημα απαγωγής επιπλεόντων.

Υπάρχει  σύστημα  συνεχούς  απαγωγής  επιπλεόντων  που  αποτελείται  από  μεταλλικό  φρεάτιο
τοποθετημένο κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας σε τέτοιο σημείο ώστε η επιφάνειά του να
είναι  λίγο  πάνω  ή  κάτω  από  την  επιφάνεια  του  υγρού.  Εκατέρωθεν  του  φρεατίου  είναι
τοποθετημένα δύο ξέστρα επιφανείας για την προώθηση και εγκιβωτισμό των επιπλεόντων σε
μεταλλικό  φρεάτιο  που  είναι  τοποθετημένη  η  αντλία  απαγωγής.  Η  απαγωγή  γίνεται  σε
περιφερειακό κανάλι και από εκεί μεταφέρεται στα διπλά φρεάτια όπου τα επιπλέοντα υφίστανται
εξυδάτωση των υγρών τους προς το δίκτυο στραγγιδίων.

Η εκροή από το φρεάτιο εξόδου της μιας δεξαμενής καθίζησης οδηγείται με αγωγό Φ355 HDPE
6atm  στην χλωρίωση. Η εκροή από την άλλη Δ.Τ.Κ. γίνεται,  μέσω αγωγού Φ315 HDPE 6atm,
στο φρεάτιο εισόδου της πρώτης.

Σύστημα συλλογής της ιλύος.

Ο  πυθμένας  της  δεξαμενής   είναι  διαμορφωμένος  με  κλίση  10%  ώστε  να  διευκολύνει  την
μεταφορά της ιλύος προς το κέντρο. Περιμετρικά της βάσεως της κολώνας, έχει κατασκευαστεί
περιφερειακό  κωνικό  φρεάτιο  στο  οποίο   συσσωρεύεται  η  ιλύς  κατά  την  κυκλική  κίνηση  του
ξέστρου του πυθμένα. Το ξέστρο αυτό  είναι κατασκευασμένο από λάμες ανοξείδωτου χάλυβα και
είναι αναρτημένο από τη γέφυρα με ειδικό  σχήμα ώστε να μετακινεί την λάσπη προς το κεντρικό
φρεάτιο συλλογής της ιλύος καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα της δεξαμενής,
χωρίς να αφήνει περιοχές συσσώρευσης ιλύος. 

Η γέφυρα,  είναι της εταιρείας  ECOTECH και φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα ύψους 1,0  m
ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα και το διάδρομο επίσκεψης της μονάδας (πλάτος 1,0 m). Η κίνησή
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της  γίνεται  μέσω  περιφερειακών  ελαστικών  τροχών  που   κυλίονται  πάνω  στη  στέψη  του
εξωτερικού τοιχίου της δεξαμενής.

Η  λάσπη  από  τις  δεξαμενές  δευτεροβάθμιας  καθίζησης  τροφοδοτεί  το  αντλιοστάσιο
επανακυκλοφορίας,  με αγωγό διατομής Φ250 Χ/Σ από AISI 304 και με τη χρήση τηλεσκοπικών
δικλείδων  που  έχουν  τοποθετηθούν  στο  αντλιοστάσιο  ανακυκλοφορίας   και  έτσι   μπορεί  να
ρυθμίζεται η απαγόμενη ποσότητα ιλύος από την κάθε δεξαμενή.

Από  το  αντλιοστάσιο  μέσω  αντλιών   τροφοδοτείται  ο  μεριστής  βιολογικής  βαθμίδας  της
εγκατάστασης  με  τις  υπολογισμένες  ποσότητες  επανακυκλοφορίας  ενεργού  ιλύος.  Στο  ίδιο
αντλιοστάσιο  έχουν εγκατασταθεί  και οι αντλίες περίσσειας της λάσπης. 

Για  την  εξασφάλιση  της  προσβασιμότητας  στη  μονάδα,   υπάρχουν  κατάλληλες  κλίμακες
πρόσβασης. 

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗΣ ΠΕΡΊΣΣΕΙΑΣ ΙΛΎΟΣ  

Μέσα στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένες οι αντλίες επανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος που
μεταφέρουν  την  παροχή  επανακυκλοφορίας  στο  φρεάτιο  βιοεπιλογής  καθώς  και  οι  αντλίες
απομάκρυνσης της περίσσειας ιλύος προς τη μονάδα αποθήκευσης της ιλύος.

Πιο συγκεκριμένα, το αντλιοστάσιο αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 Υγρό θάλαμο, στον οποίο καταλήγουν οι αγωγοί Φ250 Χ/Σ AISI 304 συλλογής της ενεργού
ιλύος με τις τηλεσκοπικές δικλείδες του οίκου ECOTECH για τη ρύθμιση της ποσότητας της
ενεργού ιλύος που εκρέει από τις δεξαμενές καθίζησης και έχουν εγκατασταθεί οι τρεις
αντλίες (2+1) επανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος. Στον ίδιο υγρό θάλαμο, είναι επίσης εγκα-
τεστημένες και οι δύο (1+1) αντλίες περίσσειας ιλύος.

 Ενα ξεχωριστό ξηρό χώρο βανοστασίου, όπου έχουν τοποθετηθεί οι δικλείδες και οι βαλβί-
δες αντεπιστροφής των καταθλιπτικών αγωγών των αντλιών επανακυκλοφορίας και περίσ-
σειας ιλύος. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Α/Σ είναι:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Α/Σ επανακυκλοφορίας & περίσσειας 

Διαστάσεις  υγρού θαλάμου του Α/Σ 4,0 x 4,25 m

Συνολικό βάθος υγρών θαλάμων 5,80 m

Διαστάσεις φρεατίου δικλείδων 4,25  x 2,0  m με  2,20  m
βάθος 

Για  την  επανακυκλοφορία  της  λάσπης  υπάρχουν  εγκατεστημένες  τρείς  (3)  υποβρύχιες
φυγοκεντρικές αντλίες εκ των οποίων οι δύο είναι σε λειτουργία και η μια εφεδρική. Οι αντλίες είναι
του  οίκου  FLYGT,  μοντέλο  NP3085.183MT,  παροχής  42,1  m3/h σε  5,53m μανομετρικό  και
εγκατεστημένης ισχύος 1,7 kW. 

Η  ανακυκλοφορούμενη  ενεργός  ιλύς  οδηγείται  στο  μεριστή  βιολογικής  βαθμίδας  με  κοινό
καταθλιπτικό  αγωγό διατομής Φ200  HDPE 10atm όπου αναμειγνύεται  με  τον κύριο όγκο των
εισερχομένων λυμάτων. Στην έξοδο του καταθλιπτικού αγωγού στον μεριστή τοποθετείται και το
παροχόμετρο της SIEMENS.

Για  την  απομάκρυνση  της  πλεονάζουσας  ενεργού  ιλύος  έχουν  εγκατασταθεί  δύο  (2)  αντλίες
υποβρύχιες φυγοκεντρικές, εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική. Οι αντλίες είναι του οίκου FLYGT
μοντέλο DP3068.180MT, παροχής 15,1 m3/h σε 4,05 m μανομετρικό και εγκατεστημένης ισχύος
2,20  kW. Ο αγωγός κατάθλιψης Φ90  HDPE 10atm τροφοδοτεί  τη δεξαμενή αποθήκευσης της
ιλύος.

Επίσης,  κάθε  αντλία  ανακυκλοφορίας  και  περίσσειας  φέρει  στον  αγωγό  εξόδου  δικλείδα
απομόνωσης  και δικλείδα αντεπιστροφής προ της συμβολής με τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό.
Έτσι  είναι δυνατή η απομόνωσή τους σε περίπτωση βλάβης και η εναλλακτική τους λειτουργία,
ώστε η διάταξη να διαθέτει ελευθερίες χειρισμών και λειτουργική ευελιξία.

Συνοψίζοντας, ο εξοπλισμός του Α/Σ επανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος είναι ο ακόλουθος: 
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Εγκατεστημένος εξοπλισμός Α/Σ επανακυκλοφορίας & περίσσειας 

Τμήμα εξοπλισμού Τεμάχια Χαρακτηριστικά

Αντλίες επανακυκλοφορίας 3 (2+1 εφεδρική) 42,1 m3/h, 5,53 m, 1,7 KW

Αντλίες περίσσειας 2 (1+1) 15,1 m3/h, 4,05m, 2,2 ΚW, 

Ανυψωτικός μηχανισμός 1

Ειδικά τεμάχια 10 Δικλείδες  απομόνωσης,
δικλείδες αντεπιστροφής

Τηλεσκοπικές  δικλείδες  ρύθμισης  της
ποσότητας της ιλύος 

2 DN 250 από AISI 304

Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 1 Siemens

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο Α/Σ υπάρχουν κλίμακες πρόσβασης στο χώρο των
δικλείδων καθώς και κιγκλιδώματα περιμετρικά του αντλιοστασίου καθώς και κλίμακα πρόσβασης
από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΕΡΓΟ ΕΞΟΔΟΥ

 ΜΟΝΆΔΑ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΧΛΩΡΊΩΣΗΣ – ΑΠΟΧΛΩΡΊΩΣΗΣ, ΚΤΊΡΙΟ ΧΛΩΡΊΩΣΗΣ) 

Η τροφοδοσία της μονάδας  γίνεται από την δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης Νο2,  με αγωγό
Φ355 HDPE 6atm .

Από εκεί μέσω υπερχειλιστή πλάτους 1,50m τροφοδοτείται η δεξαμενή χλωρίωσης.

Στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής έχουν τοποθετηθεί  δύο θυροφράγματα καναλιού ένα στην
αρχή  του  καναλιού  παράκαμψης  και  ένα  στο  τέλος  του,   σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  η
παράκαμψη της μονάδας κατευθείαν στο φρεάτιο εξόδου της.

Στο φρεάτιο  εισόδου δοσομετρείται  διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl)  περιεκτικότητας
14% σε χλώριο. 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της μονάδας χλωρίωσης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεξαμενής χλωρίωσης 

Αριθμός μαιάνδρων 5

Μήκος μαιάνδρου 12,30 m

Πλάτος κάθε μαιάνδρου 1,30 m

Ενεργό βάθος 1,90 m

Ενεργός όγκος μονάδας 151,9 m3

Για  τη  δοσομέτρηση  του  διαλύματος  υποχλωριώδους  νατρίου  έχουν  εγκατασταθεί  δύο
δοσομετρικές αντλίες, τύπου διαφράγματος, εκ των οποίων η μία εφεδρική, της εταιρείας  PCΜ
μοντέλο LG1U20T, παροχής έως 20 l/h. 

Οι δοσομετρικές αντλίες εναλλάσσονται με κατάλληλο αυτοματισμό για την ομαλή φθορά τους ενώ
υπάρχει εκτός από αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή. 

Για  την  αποθήκευση  του  διαλύματος  υποχλωριώδους  νατρίου  υπάρχει  μια  δεξαμενή
αποθήκευσης, χωρητικότητας 1,0  m3. Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα, εξοπλισμό
εκκένωσης,  στεγανή θυρίδα επίσκεψης,  αναμονή υπερχείλισης  και  φέρει  δίκτυο πλήρωσης με
κατάλληλη αναμονή για τροφοδοσία από βυτιοφόρο. Στο φρεάτιο εξόδου της μονάδας χλωρίωσης
δοσομετρείται διάλυμα μεταδιθειώδους νατρίου για την επίτευξη της αποχλωρίωσης των εκροών.
Για τη δοσομέτρηση του αποχλωριωτικού έχουν εγκατασταθεί  δύο δοσομετρικές αντλίες  PCM,
μοντέλο LG1U20T, παροχής έως 20 l/h.

Για την παρασκευή του διαλύματος  NaHSO3 εγκαθίσταται  αυτόματο σύστημα παρασκευής με
δοσομετρική  χοάνη  ξηράς  κόνεως  και  δοχείο  με  αναδευτήρα  απ’  όπου   αναρροφούν  οι  δύο
δοσομετρικές  αντλίες  αποχλωρίωσης.  Το  συγκρότημα  παρασκευής  του  διαλύματος   είναι  του
οίκου ECOTECH.

Ο παραπάνω εξοπλισμός δοσομέτρησης και αποθήκευσης χημικών για τη μονάδα χλωρίωσης-
αποχλωρίωσης  έχει εγκατασταθεί στο ειδικά διαμορφωμένο κτίριο χλωρίωσης – αποχλωρίωσης.

Ο οικίσκος αποτελείται από δύο ανεξάρτητους χώρους. Στον πρώτο χώρο έχει τοποθετηθεί  το
συγκρότημα  παρασκευής  και  δοσομέτρησης  μεταδιθειώδους  νατρίου  και  το  σύστημα
δοσομέτρησης  υποχλωριώδους  νατρίου  με  τις  δύο  δοσομετρικές  αντλίες  και  με  το  δοχείο
αποθήκευσης  του  υποχλωριώδους  νατρίου  και  στον  δεύτερο  ανεξάρτητο  χώρο,  ο  ηλεκτρικός
πίνακας της μονάδας με τους φυσητήρες της δεξαμενής μεταερισμού.

Η  δεξαμενή  αποθήκευσης  υποχλωριώδους  νατρίου  έχει   εγκιβωτιστεί  σε  σκυρόδεμα  με  την
κατασκευή πρόσθετου δαπέδου στο κτίριο χλωρίωσης και το κανάλι συλλογής,  σε περίπτωση
διαρροής,  με κλίση 2%  όπου καταλήγει σε φρεάτιο.
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Επίσης,  έχει  εγκατασταθεί  ένας  αναδευτήρας  της  εταιρίας  ECOTECH,  με  διάμετρο  πτερωτής
500mm,  ισχύος  1,5kW,  για  την  ανάδευση  του  αποχλωριωτικού  μέσου,   στο  φρεάτιο
αποχλωρίωσης και ένας αξονικός ανεμιστήρας  για τον εξαερισμό του χώρου δοσομέτρησης των
χημικών της εταιρίας SIVAR, μοντέλο HCDM 25-4M ισχύος 60W.

Συνοψίζοντας ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί στη μονάδα χλωρίωσης-αποχλωρίωσης είναι ο
ακόλουθος:

Εγκατεστημένος εξοπλισμός μονάδας χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 
Τμήμα εξοπλισμού Τεμάχια Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης 2 (1+1) έως 20 l/h
Δεξαμενή αποθήκευσης NaOCl 1 1000 l
Συγκρότημα παρασκευής αποχλωριωτικού 1 -
Θυροφράγματα παράκαμψης / εισόδου 2 (1000 x 1000) + (1000 x 1000)

mm 
Δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης 2 (1+1) έως 20 l/h
Αναδευτήρας φρεατίου 1 1,5 kW οριζόντιος
Αξονικός ανεμιστήρας κτιρίου 3 890m3/h , 0,06 kW

Ο όγκος του φρεατίου αποχλωρίωσης  ανέρχεται σε 9,0m3 και στη συνέχεια τα λύματα,  μέσω
οπής,  εκρέουν στη δεξαμενή μεταερισμού. 

 ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΎ

Τα  λύματα  από  τη  μονάδα  αποχλωρίωσης  εισρέουν  στη  δεξαμενή  μεταερισμού  ώστε  να
επιτευχθεί η τιμή του διαλυμένου οξυγόνου στην εκροή των 4,0mg/l. Η δεξαμενή κάτοψης 8,75x3,0
φέρει  36  διαχυτές  λεπτής  φυσαλίδας  διατεταγμένους  σε  ένα  πλέγμα  των  36  διαχυτών  που
τροφοδοτείται  με  αέρα από δύο (1+1)  αεροσυμπιεστές παροχής 260m3/h σε 400mbar ισχύος
4,7kW έκαστος. Οι διαχυτές  είναι του οίκου JAGER μοντέλο HD340 και  λειτουργούν σε παροχή
7,2m3/h, που σύμφωνα με το διάγραμμα του κατασκευαστή η απόδοσή τους για 3,0m βάθος  είναι
16,07%. Οι φυσητήρες είναι του οίκου AERZENER, ο τύπος GM7L.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής ανέρχεται σε 78,8m3.

Οι  φυσητήρες  της  δεξαμενής  είναι  τοποθετημένοι   εντός  του  οικίσκου  χλωρίωσης  όπως
προαναφέρθηκε.

Η έξοδος των λυμάτων από τη δεξαμενή μεταερισμού γίνεται μέσω υποβρύχοας οπής 1,50 x  0,30
m σε φρεάτιο όπου τοποθετούνται οι αντλίες τροφοδοσίας της δεξαμενής βιομηχανικού νερού.
Αυτές  είναι  υποβρύχιες,  φυγοκεντρικές  του  οίκου  FLYGT παροχής  10,4  m3/h σε  5,99  m
μανομετρικό, ο τύπος DP3045.181MT, ισχύος 1,5 kW.

Οι αντλίες έχουν εγκατασταθεί  πίσω από τον υπερχειλιστή εξόδου της ΕΕΛ. 

Από  εκεί  αναρροφά  επιπλέον  και  ο  δειγματολήπτης  της  εταιρίας  HACH LANGE.  Τα  λύματα
υπεράνω του υπερχειλιστή εκρέουν στο φρεάτιο εξόδου όπου καταλήγει και ο παρακαμπτήριος
αγωγός από την έξοδο της μονάδας προεπεξεργασίας που είναι αγωγός διατομής Φ355 HDPE
6atm. Από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας εκκινεί και ο αγωγός διάθεσης Φ400 HDPE 6atm των
επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη. 

Σελίδα 77

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

 ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΙΛΎΟΣ

Η δεξαμενή αποθήκευσης χρησιμεύει  για την προσωρινή αποθήκευση της πλεονάζουσας ιλύος
πριν  την  αφυδάτωσή   της.  Είναι  διαστασιολογημένη  για  χρόνο  παραμονής  45,4  ώρες  και
αποτελείται  από δεξαμενή διαστάσεων κάτοψης  8,5x9,60m με  βάθος υγρών 1,8m,  επιφάνειας
81,6m2 και ωφέλιμου όγκου 146,0 m3.

Η δεξαμενή τροφοδοτείται απ΄ ευθείας από τις αντλίες περίσσειας ιλύος μέσω αγωγού Φ90 HDPE
10 atm και αποτελεί τμήμα του κτιρίου αφυδάτωσης.

Η  δεξαμενή  αναδεύεται  μέσω  48  διαχυτών  του  οίκου  B+F DIAS τύπος  D24  και  δύο  (1+1)
φυσητήρων  τοποθετημένων  εντός  παραπλεύρου  οικίσκου.  Οι  φυσητήρες  είναι  του  οίκου
AERZENER,  τύπος GM7L παροχής 250 Nm3/h σε 250 mbar ισχύος 4,0 KW.

Από  τη  δεξαμενή  η  αποθηκευμένη  ιλύς  αναρροφάται  από  τις  αντλίες  τροφοδοσίας  της
φυγόκεντρου μέσω αγωγών DN 100 Χ/Σ AISI 304.

Ο οικίσκος τοποθέτησης των φυσητήρων είναι κάτοψης 4,10  x 9,0  m  και φέρει μία ανοιγόμενη
θύρα  πλάτους  2,0m.  και  ύψους  3,0  m.  Ένας  ανυψωτικός  μηχανισμός  σε  μονοράγα  έχει
τοποθετηθεί  πάνω από τους δύο φυσητήρες για την απομάκρυνση του εξοπλισμού. Στον οικίσκο
υπάρχει  και   μηχανικός  εξαερισμός  από  εξαεριστήρα  του  οίκου  SIVAR τύπος  HCDF 25-4T
παροχής 890 m3/h ισχύος 0,06 kW.

Η ποσότητα της ιλύος τροφοδοτείται διαμέσω αντλιοστασίου τροφοδοσίας που αποτελείται  από
δύο αντλίες του οίκου PCM τύπος 30 M6L παροχής από 1,1 m3/h έως 14,5 m3/h σε 4 bar ισχύος
2,2 kW έκαστη εξοπλισμένη με Inverter ώστε η παροχή του να ρυθμίζεται από το ΚΕΛ.

 ΜΟΝΆΔΑ ΑΦΥΔΆΤΩΣΗΣ

Η μονάδα  είναι στεγασμένη εντός κτιρίου πλησίον της πύλης εισόδου της ΕΕΛ ώστε η αποκομιδή
της  αφυδατωμένης  ιλύος  από  τα  ειδικά  οχήματα  να  γίνεται  με  εύκολο  τρόπο  χωρίς  αυτά  να
εισέλθουν στον κυρίως χώρο της ΕΕΛ.

Εντός του κύριου χώρου του κτιρίου  στεγάζεται η φυγόκεντρος πάχυνσης -αφυδάτωσης, οι αντλίες
τροφοδοσίας της φυγόκεντρου, το συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη,
το  σύστημα  μεταφοράς  πίτας,  ο  ηλεκτρικός  πίνακας  ελέγχου,  το  σύστημα  νερού  πλύσης  της
φυγοκέντρου και το συγκρότημα απόσμησης.

Η φυγόκεντρος αφυδάτωσης, είναι ο τύπος MAIOR 3 HS RTV -DFA του Οίκου Pieralisi ο οποίος
έχει μέγιστη υδραυλική ροή 18,0  m3/h με ηλεκτρικό μειωτήρα στροφών (rotovariator), ο οποίος
μπορεί να επεξεργαστεί τον όγκο της ιλύος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να επιτύχει:

- ποσοστό αφυδάτωσης ιλύος: μεγαλύτερο από 20 % D.S., και

- ποσοστό ανάκτησης στερεών: μεγαλύτερο από 95%

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο κυλινδρο-κωνικού
σχήματος και έναν ατέρμονα κοχλία που περιστρέφεται εντός του τυμπάνου με την ίδια φορά αλλά
με ελαφρώς λιγότερες στροφές.

Η τροφοδοσία γίνεται από το κωνικό τμήμα του τυμπάνου, διαμέσου ειδικού σωλήνα

που οδηγεί την ιλύ στο μέσο περίπου του τυμπάνου.

Με την  περιστροφή του τυμπάνου,  η  ιλύς  βρίσκεται  υπό την  επίδραση της  φυγοκεντρικής,  με
αποτέλεσμα τα συστατικά μέρη της να διαχωρίζονται ανάλογα με

το ειδικό βάρος. Τα στερεά συστατικά εξωθούνται προς την περιφέρεια του τυμπάνου, ενώ τα υγρά
σχηματίζουν ομόκεντρους δακτυλίους.

Ο ατέρμονας κοχλίας συμπαρασύρει την αφυδατωμένη ιλύ προς το κωνικό τμήμα του τυμπάνου
όπου είναι οι οπές εξόδου, ενώ τα στραγγίδια εξέρχονται από το πίσω μέρος του τυμπάνου μέσω
ρυθμιζόμενων διαφραγμάτων.
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Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας εδράζεται σε στιβαρό πλαίσιο, το οποίο  μπορεί να παραλάβει
όλα τα δυναμικά και στατικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις ή έντονες ταλαντώσεις.

Ο σωλήνας τροφοδοσίας αποσυναρμολογείται και εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς την ανάγκη
ανοίγματος και αποσυναρμολόγησης του συστήματος τυμπάνου- κοχλία.

Το  τύμπανο  έχει  τμηματική  δομή  κατασκευής,  ώστε  σε  περίπτωση φθοράς να  είναι  δυνατή  η
επιδιόρθωση κάθε τμήματος χωριστά.

Η κίνηση του τυμπάνου επιτυγχάνεται μέσω του κυρίως ηλεκτροκινητήρα.

Ο  φυγοκεντρικός  διαχωριστήρας  είναι  εξοπλισμένος  με  ηλεκτρικό  μειωτήρα  στροφών,  που
επιτρέπει την κίνηση του κοχλία και συντονίζει  αυτόματα τις διαφορικές στροφές του κοχλία σε
σχέση με  το  τύμπανο.  Ο σχεδιασμός  του ηλεκτρικού  μειωτήρα στροφών δίνει  την  δυνατότητα
εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης στροφών.

Ο ηλεκτρικός μειωτήρας στροφών επιτρέπει,  τη συνεχή ρύθμιση της διαφορικής ταχύτητας του
κοχλία σε σχέση με το τύμπανο, μέσω της μέτρησης της αντίστασης που δέχεται ο κοχλίας. Κατά
την αφυδάτωση ιλύος με πολυηλεκτρολύτη,  το σύστημα βελτιώνει  τη χρήση του κροκιδωτικού,
περιορίζοντας το κατά το ελάχιστο απαραίτητο και συγχρόνως αυξάνει στο μέγιστο το ποσοστό
ξηρασίας στην αφυδατωμένη ιλύ.

Ο   ηλεκτρικός  πίνακας  έχει  την  δυνατότητα  χειρισμού  και  ελέγχου  του  ΗΜ  εξοπλισμού  της
πλήρους  μονάδας  αφυδάτωσης  ιλύος.  Το  σύστημα   τίθεται  αυτόματα  εκτός  λειτουργίας  σε
περιπτώσεις:

- υπερφόρτωσης του κοχλία,

- υπερβολικών κραδασμών, και

- υπερθέρμανσης κινητήρων.

Για  κάθε  είδος  αστοχίας  υπάρχει  ένδειξη  στον  ηλεκτρικό  πίνακα  και  κοινό  ακουστικό  σήμα
συναγερμού. Τα σήματα μεταφέρονται στο κεντρικό σύστημα ελέγχου του έργου.

 ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΔΙΑΛΎΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΎΤΗ

Το αυτόματο σύστημα παρασκευής αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Αυτόματο τροφοδότη σκόνης πολυηλεκτρολύτη 

2. Σύστημα διάλυσης σκόνης in-line.

3. Δεξαμενές ωρίμανσης του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη.

4. Αναδευτήρες δεξαμενών ωρίμανσης, τρεις συνολικά (ένας ανά διαμέρισμα)

5.  Εξοπλισμό  αυτοματισμού  λειτουργίας  αποτελούμενο  από  ηλεκτροβάννα,  μετρητή  ροής
νερού, μετρητή πίεσης κ.λ.π.

6. Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.

Τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι :

Κατασκευαστής ECOTECH

Τύπος PPU 500

Παροχή έως 500 lt/h

Εγκατεστημένη ισχύς 0,75 Kw

Αριθμός διαμερισμάτων 3

Αριθμός αναδευτήρων 3

Οι αντλίες τροφοδοσίας (1+1) του πολυηλεκτρολύτη είναι θετικής εκτόπισης,  παροχής 300-1200 l/
h σε 4  bar, μοντέλο 1Μ6F του οίκου  PCM, ισχύος 0,55  KW και  τροφοδοτούν το διάλυμα στην
ειδική διάταξη τροφοδοσίας ιλύος και πολυηλεκτρολύτη.
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 ΈΚΠΛΥΣΗ ΦΥΓΟΚΈΝΤΡΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΊΔΙΑ ΑΦΥΔΆΤΩΣΗΣ

Η έκπλυση της φυγοκέντρου γίνεται από το δίκτυο του βιομηχανικού νερού μέσω ακροφυσίων.

Τέλος,  τα στραγγίδια  διοχετεύονται σε φρεάτιο παράπλευρα του κτιρίου με αγωγό Φ200 HDPE
6atm και από εκεί στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

Το κτίριο αφυδάτωσης επιπλέον φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό:

 Ανυψωτικό μηχανισμό με ικανότητα ανύψωσης 3 τόνων του οίκου Verlinde

 Κεκλιμένο μεταφορικό κοχλία μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος διαμέτρου Φ200mm του
οίκου ECOTECH, μοντέλο SC-200

 Τους τρεις κάδους συλλογής της αφυδατωμένης ιλύος αποθηκευτικής ικανότητας 10  m3

έκαστος.

 ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΌΣΜΗΣΗΣ

Το κτίριο διαθέτει σύστημα απόσμησης δυναμικότητας 1500m³/h του οίκου PURAFIL o τύπος VS-
2000 όπου τροφοδοτείται από έναν ανεμιστήρα ισχύος 1,5 kW αντιεκρηκτικού τύπου. 
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ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το κτίριο διοίκησης  είναι διαστάσεων 11,50 Χ 8,0 και συνολικού εμβαδού 92,00 τ.μ.

Το ελεύθερο ύψος του κτιρίου ανέρχεται σε 3,0 μ.

Αποτελείται από τους εξής επιμέρους χώρους:

 Αίθουσα ελέγχου, καθαρού εμβαδού 20,35 m2

 Χημείο – εργαστήριο με όλον τον εξοπλισμό, καθαρού εμβαδού 20,85 m2

 Χώροι υγιεινής από 1 WC , 1 WC Α.Μ.Ε.Α και  αποδυτήρια, καθαρού εμβαδού 20,50 m2

 Αποθήκη, καθαρού εμβαδού 10,40 m2

 Χολ και  διαδρόμους προσπέλασης.

Τα λύματα του κτιρίου διοίκησης θα οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης.

Εξοπλισμός του κτιρίου

Το κτίριο  περιλαμβάνει μόνιμο και κινητό εξοπλισμό. Στο μόνιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 Τηλεοπτικό σύστημα επιτήρησης από την αίθουσα ελέγχου της εισόδου και των 

        βασικών μονάδων της εγκατάστασης.

 Εξοπλισμός των χώρων υγιεινής. 

 Κλιματιστικές μονάδες θέρμανσης ψύξης για κάθε κύριο χώρο.

 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και ρευματοδοτών.

 Εγκατάσταση εξαερισμού.

 Εγκατάσταση αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγισμάτων.

Στον κινητό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

 Ο εξοπλισμός της μονάδας παρακολούθησης.

 Ο εξοπλισμός και η επίπλωση των γραφείων.

 Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου. 
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ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 ΠΕΡΊΦΡΑΞΗ

Η εγκατάσταση διαθέτει περίφραξη με συρματόπλεγμα ύψους 2,0 m.

Στην είσοδο της εγκατάστασης υπάρχει δίφυλλη συρόμενη μεταλλική  θύρα πλάτους 5,0 m η οποία
διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας και κατάλληλο σερβομηχανισμό κίνησης. 

 ΔΊΚΤΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Ο  χώρος  της  εγκατάστασης  διαθέτει  11  ιστούς  φωτισμού  στους  εσωτερικούς  δρόμους   και
μπροστά από κάθε επιμέρους μονάδα. Οι λαμπτήρες που έχουν εγκατασταθεί είναι ισχύος 250 W.

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ 

Η εγκατάσταση διαθέτει πλήρες τηλεφωνικό δίκτυο,  συνδεδεμένο με το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. το οποίο
και βρίσκεται εντός του κτιρίου διοίκησης. Για την εσωτερική επικοινωνία εντός της εγκατάστασης
το δίκτυο καλύπτει κάθε κτίριο της Ε.Ε.Λ.

ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  –  ΣΥΣΤΉΜΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥO έλεγχος  και  η  παρακολούθηση  της
λειτουργίας της εγκατάστασης  γίνεται δια μέσου τοπικών Πινάκων Αυτοματισμού (ΤΣΕ – Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου  ή  ΑΚΕ – Απομακρυσμένα  Κέντρα  Ελέγχου)  και  του  Κεντρικού  Συστήματος
Ελέγχου. 

Οι  παραπάνω  πίνακες  Αυτοματισμού  ΑΚΕ  έχουν  ως  βασικό  στοιχείο  ελέγχου  τοπικό
Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC – Programmable Logic Controller) δομικής μορφής, στη
μονάδα εισόδου των οποίων καταλήγουν τα σήματα των αντίστοιχων αισθητήρων ελέγχου  και
από την  μονάδα  εξόδου  του   ενεργοποιούνται  οι  διάφοροι  ενεργοποιητές  (κινητήρες,  αντλίες,
κ.λπ.). 

Η γενική  δομή  του συστήματος  αυτοματισμού,   περιλαμβάνει  το  Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ)  και  5
Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).
 Το σύστημα αποτελείται  από 3 βασικά υποσυστήματα: 
 Υποσύστημα Κατανεμημένου Ελέγχου, αποτελούμενο από 1 κεντρική μονάδα (ΚΣΕ)  και

πέντε (5) τοπικές μονάδες προγραμματιζόμενων ελεγκτών (ΤΣΕ). 

 Υποσύστημα Επικοινωνιών, αποτελούμενο από βιομηχανικού τύπου δίκτυο
          καλωδίου. 

Η επικοινωνία των ΤΣΕ με τον Η/Υ του ΚΕΛ γίνεται μέσω του δικτύου. 

 Υποσύστημα SCADA Υποστήριξης Χειριστή (HΜΙ-Human Machine Interface), που αποτε-
λείται από ισχυρό υπολογιστικό σύστημα, λογισμικό SCADA, λογισμικό προγραμματισμού
των ΤΣΕ και του ΚΣΕ, λογισμικό εφαρμογής, καθώς και από Μιμικό Πίνακα μέσω οθόνης
Plasma/LCD, που  είναι συνεχώς ενεργός και  καλύπτει όλη την εγκατάσταση. 

Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου,  στο κτίριο διοίκησης,  έχει  εγκατασταθεί κατάλληλος Η/Υ. Στον Η/
Υ  εκτός  του  απαραίτητου  λειτουργικού  (WIN  XP/7)  έχουν   εγκατασταθεί  και  δύο  βασικές
εφαρμογές. 

 Η πρώτη  είναι το σύστημα SCADA Simatic WinCC της εταιρίας SIEMENS, για τον τηλεχει-
ρισμό – τηλεένδειξη της εγκατάστασης και η δεύτερη 

 το πρόγραμμα STEP 7, της ίδιας εταιρίας, για τον προγραμματισμό και έλεγχο των   διεργα-
σιών των προγραμματιζόμενων ελεγκτών. 

Οι  5  Προγραμματιζόμενοι  Λογικοί  Ελεγκτές  του  συστήματος,  είναι  της  σειράς  S7  -  1200  της
εταιρείας SIEMENS και είναι εγκατεστημένοι ως ακολούθως :

Τοπολογία του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου
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ΜΟΝΑΔΑ PLC ΚΤΙΡΙΟ/ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

PLC-1 
ΤΣΕ-1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Σ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 02) 

ΑΝΥΨΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

PLC-2 
ΤΣΕ-2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤ. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 03) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

PLC-3 
ΤΣΕ-3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 04) 

ΑΝΑΔΕΥΣΗ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ,
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Το έργο διάθεσης των λυμάτων αποτελείται από αγωγό Φ400 HDPE 6atm συνολικού μήκους 72,0
m και περιλαμβάνει  τρία φρεάτια στρέψης και το τεχνικό έργο του αγωγού εξόδου. Το τεχνικό έργο
εξόδου  στο  σημείο  εκβολής  του  αγωγού   είναι  η  επένδυση  του  πυθμένα  της  κοίτης  του
Βασιλοπόταμου  με  πλάκες  από  σκυρόδεμα  (αδιαπότιστο  υλικό),  ενώ  έχει  κατασκευαστεί
πτερυγότοιχος (κοινός με τον αγωγό διάθεσης των ομβρίων).    

Περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) στη Τ.Κ. Γερακίου

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού για το 2041 που έχουν
ως εξής:

 Ισοδύναμος πληθυσμός 2500 κάτοικοι

 Παροχή βοθρολυμάτων 60 m3 ημερησίως

 Παροχή λυμάτων 300 m3 ημερησίως 

 Εισερχόμενο φορτίο 150 Kg B.O.D5 / d

Στην  παρούσα  φάση,  η  μέση  ημερήσια  παροχή  των  λυμάτων  ανέρχεται  στα  145  m3 ενώ  τα
εισερχόμενα φορτία είναι B.O.D5 = 40 Kg/d και C.O.D = 96 Kg/d.

Η μέθοδος επεξεργασίας που έχει επιλεγεί είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο
αερισμό, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα απομάκρυνση αζώτου μέσω της διεργασίας νιτροποίησης –
απονιτροποίησης, μερική βιολογική αποφωσφόρωση και χημική αποφωσφόρωση.

Η  εγκατάσταση  εξυπηρετεί  με  βοθρολύματα  τους  κατοίκους  που  αυτή  τη  στιγμή  δεν  είναι
συνδεδεμένοι με το αποχετευτικό δίκτυο. Τα βυτιοφόρα εκκενώνουν μέσω σωλήνα  DN 100 που
στην  άκρη του  έχει  ταχυσύνδεσμο.  Τα  βοθρολύματα  διέρχονται  από λιθοπαγίδα  με  σκοπό τη
συγκράτηση των ογκωδών στερεών. Στη συνέχεια μετά τη χονδροεσχάρωση οδηγούνται με φυσική
ροή στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης όπου καταλήγουν και τα λύματα από τον αποχετευτικό
αγωγό. Το μίγμα των λυμάτων καταθλίβεται,  μέσω (1 + 1) υποβρύχιων αντλιών δυναμικότητας
εκάστης  54,6  m3/h σε  μανομετρικό  4  m στην υπομονάδα προεπεξεργασίας  της  εγκατάστασης
όπου εσχαρώνονται σε δύο παράλληλα κανάλια εσχάρωσης. Στο ένα κανάλι έχει τοποθετηθεί μια
τοξωτή αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 10 mm και στο άλλο, που αποτελεί και το βοηθητικό
κανάλι,  μια εφεδρική στατική εσχάρα. Τα εσχαρίσματα συμπιέζονται  και μεταφέρονται  σε κάδο
αποκομιδής μέσω ειδικού κοχλία. 

Μετά την εσχάρωση, το μίγμα των λυμάτων οδηγείται στην αεριζόμενου τύπου μονάδα εξάμμωσης
– λιποσυλλογής,  που είναι  επιμήκης  ορθογωνική.  Ο αερισμός του εξαμμωτή πραγματοποιείται
μέσω ζεύγους (1+1) φυγοκεντρικών φυσητήρων το οποίο τροφοδοτεί διαχυτήρες τοποθετημένους
στη μια πλευρά της δεξαμενής. Τα λίπη και έλαια που περιέχονται στα λύματα διαχωρίζονται και
συγκεντρώνονται  σε  κανάλι  ηρεμίας  παράπλευρα  του  εξαμμωτή.  Ένα  σύστημα  απόσμησης
ενεργού άνθρακα χρησιμοποιείται για την απόσμηση του κτιρίου προεπεξεργασίας.
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Η έξοδος  των  λυμάτων  πραγματοποιείται  με  υπερχείλιση  στη  δεξαμενή  εξισορρόπησης  όπου
αναμιγνύονται  με  jet –  aerator.  Τα  λύματα  ακολούθως,  μέσω  τριών  υποβρύχιων  αντλιών,
καταθλίβονται στο φρεάτιο μερισμού της βιολογικής βαθμίδας όπου και κατανέμονται ισομερώς
στις δύο δεξαμενές απονιτροποίησης.Η ωφέλιμη χωρητικότητα εκάστης είναι 75 m3. Κάθε θύλακας
απονιτροποίησης,  διαθέτει  έναν  αναδευτήρα  οριζόντιου  άξονα  για  την  ομογενοποίηση  του
ανάμικτου  υγρού.  Η  κάθε  δεξαμενή  απονιτροποίησης  επικοινωνεί  με  την  ορθογωνική  επιμήκη
δεξαμενή αερισμού όπου τα λύματα αερίζονται μέσω διαχυτών χονδρής φυσαλίδας. Στην έξοδο
της  κάθε  δεξαμενής  αερισμού  είναι  εγκατεστημένες  (1+1)  υποβρύχιες  αντλίες  εσωτερικής
ανακυκλοφορίας. Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος του αερισμού είναι 450 m3. Ο απαιτούμενος αέρας
παρέχεται  μέσω (1+1)  λοβοειδών  φυσητήρων  με  παροχή  έκαστου  602  Nm3/h.  Στη  δεξαμενή
αερισμού είναι εγκατεστημένος ένας ελεγκτής με το αισθητήριο μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου
και  το  αισθητήριο  μέτρησης  των  αιωρούμενων  στερεών.  Το  ανάμικτο  υγρό  οδηγείται,  μέσω
βαρύτητας, σε δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης τύπου Dortmund όπου διαχωρίζονται τα
στερεά  από  τα  υγρά.  Πλησίον  της  κάθε  δεξαμενής  καθίζησης  υπάρχει  το  αντλιοστάσιο  της
εξωτερικής ανακυκλοφορίας όπου είναι εγκατεστημένες (1+1) υποβρύχιες αντλίες που καταθλίβουν
τη  λάσπη  στο  φρεάτιο  μερισμού  της  βιολογικής  βαθμίδας.  Τα  επιπλέοντα  της  δεξαμενής
αναρροφώνται από τέσσερις  air skimmers που είναι συμμετρικά διατεταγμένοι. Η περίσσεια ιλύς
καταθλίβεται  στο συγκρότημα αφυδάτωσης,  μέσω (1+1) φυγοκεντρικών αντλιών με δυνατότητα
ρύθμισης  της  παροχής  τους.  Η  αφυδάτωση  γίνεται  μέσω  ταινιοφιλτρόπρεσσας.  Η
ταινιοφιλτρόπρεσσα  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  κλειστού  τύπου  με  προστατευτικά  πλαϊνά
καλύμματα, με τρεις βαθμίδες αφυδάτωσης (προαφυδάτωση με βαρύτητα – προσυμπίεση – ζώνη
υψηλής  συμπίεσης).  Τα  στραγγίσματα  από  την  αφυδάτωση  οδηγούνται  μέσω  αγωγών  στο
αντλιοστάσιο  στραγγισμάτων.  Στον εξοπλισμό της μηχανικής  αφυδάτωσης περιλαμβάνεται  και
αυτόματο συγκρότημα προετοιμασίας και τροφοδότησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη. Το σύνολο
του εξοπλισμού της αφυδάτωσης της ιλύος, στεγάζεται σε κτίριο.

Τα στραγγίδια της μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης καταλήγουν με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο
στραγγιδίων μέσω του οποίου καταθλίβουν στην είσοδο των έργων προεπεξεργασίας (φρεάτιο
εισόδου της εσχάρωσης) προς επανεπεξεργασία.

Τα  επεξεργασμένα  λύματα,  μέσω  βαρύτητας,  οδηγούνται  στο  δοχείο  κροκίδωσης  όπου
προστίθενται  το διάλυμα του κροκιδωτικού για  την καταβύθιση του φωσφόρου. Από το δοχείο
κροκίδωσης τα επεξεργασμένα οδηγούνται  σε δύο (ένα για κάθε γραμμή επεξεργασίας) φίλτρα
οριζόντιου  περιστρεφόμενου τυμπάνου,  με διηθητικό  μέσο από ειδικό  ύφασμα πολυαμιδίου  με
διάσταση πόρων 40μm. Μετά τη φίλτρανση, τα επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν βαρυτικά στη
δεξαμενή  των  καθαρών  απ’  όπου  μέσω  (1+1)  υποβρύχιων  αντλιών  τροφοδοτούνται  τo UV
σύστημα  για  την  απολύμανσή  τους.  Υπάρχει  επιπλέον  η  δυνατότητα  της  χλωρίωσης  των
επεξεργασμένων  λυμάτων,  μέσω  (1+1)  δοσομετρικών  αντλιών  οι  οποίες  καταθλίβουν  στη
δεξαμενή  αποθήκευσης  των  επεξεργασμένων,  στην  οποία  εξασφαλίζεται  χρόνος  παραμονής
μεγαλύτερος  από  30  min.  Η  δεξαμενή  αποθήκευσης  των  επεξεργασμένων  διαθέτει  διαχύτες
λεπτής φυσαλίδας, για τον μεταερισμό, οι οποίοι  τροφοδοτούνται  με αέρα από τους λοβοειδείς
φυσητήρες  των  δεξαμενών  αερισμού.  Μετά  τον  μεταερισμό  τους,  τα  επεξεργασμένα  λύματα
οδηγούνται,  μέσω  του  αγωγού  διάθεσης,  στον  αποδέκτη.   Η  λειτουργία  της  εγκατάστασης
ελέγχεται  πλήρως, μέσω συστήματος SCADA.   

Διάθεση τελικής εκροής

Τα  επεξεργασμένα  λύματα  διατίθενται  στο  υδατόρεμα  ‘ΚΑΜΙΝΙ’  που  βρίσκεται  πλησίον  της
εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 8133/13-12-2001 Απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας
περί  ‘’Καθορισμού  αποδέκτη  επεξεργασμένων  λυμάτων  και  βιομηχανικών  αποβλήτων  της
περιοχής του Δήμου Γερονθρών’’.

Αντλιοστάσια ανύψωσης λυμάτων Σκάλας Τ.Κ. Έλους

Το αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων στη Σκάλα, περιλαμβάνει 2 καταθλιπτικές αντλίες, σύστημα
απόσμησης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Το αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων στην Τ.Κ. Έλους, περιλαμβάνει 4 καταθλιπτικές αντλίες, μία
αντλία υψηλού μανομετρικού για το καθαρισμό-απόφραξη των σωληνώσεων κατάθλιψης, σύστημα
απόσμησης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Αρθρο 1  ο  

Ή παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 225.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, αφορά την
λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Σκάλας
και  στη  Τ.Κ.  Γερακίου   του  Δήμου  Ευρώτα,  του  αντλιοστασίου  ανύψωσης  λυμάτων  του  εσωτερικού
δικτύου  πόλης  Σκάλας  και  του  αντλιοστασίου  λυμάτων  του  εξωτερικού  αγωγού,  από  τον  οικισμό
Βλαχιώτη, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Έλους.
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Αρθρο 2  ο  

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τι κάτωθι διατάξεις, όπως ισχύουν:

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α'). «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των».

 Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  74/26.03.2014  τεύχος  Α’),  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Καταρ-

γήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροπο-
ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

 Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/29.05.2013 τεύχος Α'), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

 Της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεύχος Β’), «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Της  αριθ.  Π1/542/4/3/2014  (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)  εγκυκλίου  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Αρθρο 3  ο   

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση  της  υπηρεσίας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  ηλεκτρονικό  ανοιχτό  διαγωνισμό  με
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
και κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δώσει προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης.

Αρθρο 4  ο     

Ανακοίνωση αποτελέσματος- Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης

Ο  ανάδοχος  της  υπηρεσίας  αυτής,  μετά  την  επικύρωση  των  σταδίων  διαγωνισμού  από  την
Οικονομική Επιτροπή, υποχρεούται εντός 10 ημερών, από την ειδοποίησή του,  να προσκομίσει
δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  Μετά
την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας
που καθορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος.

Αρθρο 5  ο   

Σύμβαση

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι  για 12 μήνες,  από την υπογραφή της
σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της διάρκειας της σύμβασης έως
και δύο (2) μήνες, με την αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 16,7% περίπου,
προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαγωνισμού για τη σύναψη της επόμενης, από
αυτή, σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το εδάφιο (ε) της παρ.2 του άρθρου
53 του Ν.4412/16.
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Αρθρο 6  ο     

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η
σύμβαση. 

Η  εγγύηση  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997
(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να
εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Αρθρο 7  ο   

Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης-Πληρωμή)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση.

Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής,  γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις  διατάξεις  των άρθρων 216-220 του Ν.
4412/2016.

Η πληρωμή θα γίνεται, τμηματικά, μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής

Αρθρο 8  ο     

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές , τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές
απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

Σελίδα 87

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΡΛ-ΜΑ8



ΤΕΥΔ

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 την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    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: [ΔΉΜΟΣ ΕΥΡΏΤΑ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΉΜΔΉΣ : [6097]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. Λιναρδάκου 5 / Σκάλα Λακωνίας/ 23051]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αναστασία Μυλωνά]

- Τηλέφωνο: [2735360019]

- Ήλ. ταχυδρομείο: [dimitrios.mpoytsalis@1448.syzefxis.gov.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eurota.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος ή  σύντομη  περιγραφή της δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [προμήθεια Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου

CPV: 90481000-2: Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων]

- Κωδικός στο ΚΉΜΔΉΣ: [……………………]

- Ή σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΉΡΏΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ήλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
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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
κατάλογοv:

δ) Ή 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 άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
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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.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ήλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

8. δωροδοκίαx,xi·

9. απάτηxii·

10.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

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

12.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ήμερομηνία 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) Ήμερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

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

[……][……][……][……]xix

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

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Ή  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους
φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης
που  οφείλει  συμπεριλαμβανόμενων   κατά
περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει
μέτρα  που  να  αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία
του  παρά  την  ύπαρξη  αυτού  του  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

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

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω  της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα

[] Ναι [] Όχι
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φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[….................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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
εγκατάστασήςxxxiii; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  διευκρινίστε  για  ποια  πρόκειται  και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα

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

[……][……][……]

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

και/ή,

2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα

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

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν

[…................................…]
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είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

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

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ  x και  yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

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

[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:

Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

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

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[…]

Έργα: [……]

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

 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

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

[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

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

[……]

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

[....……]
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,

και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

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

[……]

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

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

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

[……]

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

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή

[] Ναι [] Όχι
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φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

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

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

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

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε  περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii 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.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii 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. 

ix 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).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi 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).

xii 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.

xiii 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.

xiv 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”.

xv 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
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Ή  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 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx 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) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii 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). 

xxiii 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 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Ή απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Ή  απόδοση όρων είναι  σύμφωνη με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου 73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii 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.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή στην  πρόσκληση  ή  στα έγγραφα της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii 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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