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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Νο 45/2016 
 
 

για την προµήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) 

 
 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, µε 
αντικείµενο την προµήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα (Granular Activated 
Carbon, GAC) στην ΕΕΝΘ (CPV 24954000-6), προϋπολογισµού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(250.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1 Αντικείµενο διαγωνισµού   

Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά την προµήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού 
άνθρακα (Granular Activated Carbon, GAC). Η δηµοπρατούµενη προµήθεια αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 
24954000-6. 

Τίτλος  

Προµήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου 
κοκκώδους ενεργού άνθρακα (Granular 
Activated Carbon, GAC) στην Εγκατάσταση  
Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) 

Αναθέτων φορέας ΕΥΑΘ  ΑΕ 

Προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ): 250.000,00 € 
 

ΦΠΑ (24%) 60.000,00 € 

CPV: 24954000-6 

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:  

Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
προσφερόµενης τιµής µόνο                                                                            

Χρόνος υλοποίησης: Τέσσερις (4) µήνες 

Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών: 

21-2-2017, 10πµ 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο  ΚΗΜ∆ΗΣ 24-1-2017 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗ∆ΗΣ   24-1-2017 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης  Ελληνικό Τύπο: 24-1-2017 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης στον ∆ιαδικτυακό 
τόπο του αναθέτοντος φορέα www.eyath.gr      

24-1-2017 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 

Ηλεκτρονική υποβολή: 
16-2-2017, 2µµ 
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Η παραπάνω προµήθεια καθίσταται σηµαντική, τόσο για την επιπλέον θωράκιση της Εγκατάστασης έναντι 
ενδεχόµενων κορυφώσεων συγκεντρώσεων οργανικού φορτίου στο προς επεξεργασία νερό, όσο και για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της Εγκατάστασης, που θα χρησιµοποιηθεί είτε εξ’ ολοκλήρου σε µια κλίνη, είτε για 
την αναπλήρωση των µελλοντικών απωλειών αναγέννησης για περίπου τέσσερις κλίνες.  
 

Άρθρο 2  Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση 
 
Ο προεκτιµώµενος προϋπολογισµός για την προµήθεια του θέµατος, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€), πλέον ΦΠΑ.  
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
 

Άρθρο 3  Νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, τις γενικές αρχές του δικαίου των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  
 

Άρθρο 4: ∆ηµοσιότητα 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες α) ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και γ) ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αναρτάται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (eyath.gr). Τα έξοδα δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 5: Λήψη διακήρυξης – Παροχή διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ AE 
(www.eyath.gr), είτε από το γραφείο προµηθειών (οδός Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη), είτε από τη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr µέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2017. 
Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής, η ΕΥΑΘ AE δεν έχει καµία απολύτως 
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν 
άµεσα από άποψη πληρότητας το αντίτυπο που παρέλαβαν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΥΑΘ AE και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις 
κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 
της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Αιτήµατα διευκρινίσεων της διακήρυξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των προσφορών. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο (σε µορφή .pdf) που αναρτάται στο σύστηµα είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Η ΕΥΑΘ ΑΕ απαντά τουλάχιστον 4 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης 
των προσφορών και αναρτά τις απαντήσεις της στην ιστοσελίδα της. Κανένας δεν µπορεί να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατοµικής ενηµέρωσης εκ µέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 6: Χρόνος – Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισµός διενεργείται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και οι 
προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 29) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β 
2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ».  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης.  
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα, ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
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 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε 
ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 
το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών.  
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, είτε 
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, και 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 
υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής 
πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Άρθρο 7: Τόπος – Χρόνος αποσφράγισης προσφορών 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά στην έδρα του αναθέτοντα φορέα, την 21η Φεβρουαρίου 
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 1000πµ. 

 

Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισµού – Μετάφραση εγγράφων 

Επίσηµη γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η ελληνική. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα ή σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται από 
αλλοδαπούς είναι επίσης µεταφρασµένα στην ελληνική. Η επικύρωση της µετάφρασης γίνεται από 
δικηγόρο, συµβολαιογράφο (µε την αντίστοιχη επικύρωση των συλλόγων τους) ή από την µεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα του διαγωνισµού υποβάλλονται 
σε πρωτότυπα ή σε απλά φωτοαντίγραφα (Ν.4250/2014). 

 

Άρθρο 9: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  
α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ,  
β) νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 
χωρών,  
γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά.  
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης.  
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε εάν 
οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης, η σύµβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε το ίδιο συµβατικό 
τίµηµα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται 
από την αναθέτουσα αρχή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.  
Εάν ο αναθέτοντας φορέας αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους 
που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης µέλους της ένωσης πρέπει να 
εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από την διαδικασία ανάθεσης όποιος εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 1, 
2 και 4 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74 Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 
1/ εάν έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων 
α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 
2/ εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα εγκατάστασης (εάν 
είναι διαφορετική από την Ελλάδα) 
Η εκπλήρωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση του 
προσφέροντος, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών, οι οποίοι µπορεί 
να είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ). 
3/ εάν έχει εν γνώσει του αθετήσει σε προηγούµενη σύµβαση υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας 
4/ 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 
5/ εάν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
6/ εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά µέτρα 
7/ εάν έχει συµµετάσχει στην προετοιµασία δηµοπράτησης της παρούσας σύµβασης και έχει αποκτήσει εξ 
αυτού του λόγου ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο δεν µπορεί να θεραπευτεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά µέτρα 
8/ εάν έχει διαπράξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
9/ 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 ή έχει 
αποκρύψει τις ως άνω πληροφορίες ή αδυνατεί να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον 
παρόντα διαγωνισµό 
10/ εάν προσπαθεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα ή 
να παράσχει από αµέλεια παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις αποκλεισµού, επιλογής ή ανάθεσης 
11/ εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του 
12/ εάν έχει αποκλειστεί µε κοινή υπουργική απόφαση από µελλοντικές και εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
Η υποχρέωση αποκλεισµού αφορά τους διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ 
και ΕΠΕ), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆Σ (εκτελεστικά και µη) στην περίπτωση των 
ανωνύµων εταιριών (ΑΕ). Στις ενώσεις προσώπων, η υποχρέωση αποκλεισµού αφορά όλα τα µέλη τους.  
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Η ΕΥΑΘ ΑΕ µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση λόγου 
αποκλεισµού, εάν ο εν λόγω φορέας αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του (πχ δεσµευτικός διακανονισµός φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών). 
 
Άρθρο 11: ∆οµή προσφορών – Γενικοί κανόνες 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς αποτελείται από: 
α) τον  (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και  
β) τον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Εφόσον 
ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ορισµένες πληροφορίες της προσφοράς του 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. 
Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας. ∆εν 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.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους τα δικαιολογητικά, σε µορφή 
αρχείου .pdf. Μόνο τα δικαιολογητικά που είτε δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές (και 
εποµένως υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους) (πχ εγγύηση συµµετοχής) απαιτείται να 
προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή, εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για 
την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να 
προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή. 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή. pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Εφόσον η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. 

Επισηµαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών όπως θα παρουσιαστεί στο σύστηµα, µετά την αξιολόγηση 
και των οικονοµικών προσφορών, δεν λαµβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών 
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πραγµατοποιείται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης µε σχετικό Πρακτικό, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους οικονοµικούς 
όρους. Παραποµπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην 
οικονοµική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραποµπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται µόνο για λεπτοµερή 
ανάπτυξη της προτεινόµενης λύσης και πάντως η παραποµπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και επισηµανθεί. 
 

Άρθρο 12:  Κατάτµηση προµήθειας  

Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προµήθειας. ∆εν επιτρέπεται κατάτµηση αυτής. 
 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για  6 µήνες  από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν από τη λήξη 
της, για διάστηµα ίσο µε το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός 
εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να 
αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 14: ∆ιευκρινίσεις επί των προσφορών 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις ηλεκτρονικά και µόνο όταν η 
αναθέτουσα αρχή τους απευθύνει σχετικό αίτηµα. Σχετικά εφαρµόζεται το άρθρο 102 Ν.4412/2016. 
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού δύναται να ορίσει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των επτά (7) ηµερών 
από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον προσφέροντα είναι υποχρεωτική 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς. Σε 
περίπτωση µη παροχής διευκρινίσεων η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Άρθρο 15: Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι προσφέροντες 
υποβάλουν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα: 

Α.  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
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2. Πιστοποιητικό νοµιµοποίησης, ήτοι φωτοαντίγραφο Α∆Τ (για φυσικό πρόσωπο) ή φωτοαντίγραφο 
Α∆Τ και έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην αρµόδια ∆ΟΥ (για ατοµική επιχείρηση) ή 
πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ ή σε αντίστοιχο µητρώο της χώρας εγκατάστασής του (για νοµικό 
πρόσωπο) και κατά περίπτωση (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ) ΦΕΚ στο οποίο 
έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό ∆Σ για ορισµό νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας   

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, µόνο εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή δεν εκπροσωπείται από τον νόµιµο και 
εµφαινόµενο στο καταστατικό εκπρόσωπο (σε περίπτωση νοµικού προσώπου). 

4. Πρακτικό ∆Σ µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό για την ανάληψη της 
δηµοπρατούµενης σύµβασης και ορίζεται συγκεκριµένο πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η 
εξουσιοδότηση να υπογράψει και υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και 
της προσφοράς (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ). 

5. Εγγύηση συµµετοχής.  
Το σώµα της εγγυητικής επιστολής κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε 
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, είτε από ταχυµεταφορική (courier) εντός τριών (3) ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, στο Τµήµα προµηθειών του αναθέτοντος φορέα (οδός 
Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, 8ο όροφος). 

6. Έγγραφο σύστασης ένωσης προσώπων (σε περίπτωση ένωσης). 
Στο έγγραφο αυτό ρητά δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο 
µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει το κάθε µέλος της, ο υπεύθυνος για το 
συντονισµό, διοίκηση και εκπροσώπηση των µελών της ένωσης, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συµµετοχής 
των µελών στα κέρδη και τις ζηµίες της δηµοπρατούµενης σύµβασης, η από κοινού ανάληψη σε ολόκληρο της 
ευθύνης για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης και ότι η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε µέλος της οφείλει να καταθέσει αυτοτελώς όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. 
Β.  Τεχνική προσφορά (σύµφωνα µε άρθρο 4 των ειδικών όρων) 

  

Άρθρο 16: Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η οικονοµική προσφορά 
του προσφέροντος.   
Οι τιµές δίνονται ανά µονάδα και συνολικά σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφονται ολογράφως και 
αριθµητικώς, σε  περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. Η αναγραφή της 
τιµής σε ευρώ, µπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δε δίνουν τιµή σε ευρώ ή που 
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να 
τους τροποποιήσουν. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 17: Περιεχόµενα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα: 
 
Α. Γενικά δικαιολογητικά 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την αποστολή της ειδοποίησης και, σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις 

2. Φορολογική ενηµερότητα (φυσικού ή νοµικού προσώπου) ή έγγραφο δεσµευτικού διακανονισµού 
οφειλών, σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης 
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3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (φυσικού ή νοµικού προσώπου), από φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης για όλους τους εργαζόµενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσµευτικού 
διακανονισµού οφειλών, σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης 

4. Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δράσης ή σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την αποστολή της 
έγγραφης ειδοποίησης 

Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν ισοδύναµα των ανωτέρω έγγραφα αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στη χώρα δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα. 
Όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε µέλος της ένωσης προσώπων. 

Β. Ειδικά δικαιολογητικά (όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 των ειδικών όρων) 

 

ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ο αριθµός τηλεφώνου µε τον οποίον 
θα έρχεται σε επικοινωνία το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

 
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους. 
 
Όταν ο συµµετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά των ανωτέρω 
παραγράφων η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω 
καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη 
µορφή, ένα ή περισσότερα από τα αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
 

Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος προς 
τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 
του παρόντος άρθρου καταπίπτει η Εγγύηση Συµµετοχής του. 
 
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού 
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του 
οικονοµικού φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον οικονοµικό φορέα µη 
ενήµερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική 
ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των 
είκοσι (20) ηµερών σύµφωνα µε την  παραγρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και από την οποίαν να 
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 
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Όταν ο οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 
αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως 
ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδροµείου. 
 

Άρθρο 18: Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 72 Ν.4412/2016 και τυχόν πρότυπα 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Η ΕΥΑΘ ΑΕ επικοινωνεί µε τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Τυχόν ελλείψεις στις εγγυητικές επιστολές, πέρα των αναγκαίων εκ του νόµου στοιχείων, επιτρέπεται να 
συµπληρώνονται εκ των υστέρων. (Τα υποχρεωτικά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών 
συµπεριλαµβάνονται στα πρότυπα σχέδια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 
α) Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Έχει ισχύ για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. Τυχόν παράταση 
του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 10 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις 
συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 10 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται 
προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της δηµοπρατούµενης σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή. 

Άρθρο 20: Ηλεκτρονική αποσφράγιση –αξιολόγηση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 20-2-2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10 π.µ., µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του Αναθέτοντος Φορέα, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος των οικονοµικών 
προσφορών αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά). 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών. Συγκεκριµένα, µέσα από το σύστηµα τα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, 
αρµόδια Επιτροπή: 
 

• ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό (ελέγχει την γνησιότητα των εγγυήσεων 
συµµετοχής, παραλαµβάνει, µονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο). 

• συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη 
των προσφορών το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 

Το Πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Τµήµα Προµηθειών και αποστέλλεται στο ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ για 
έκδοση απόφασης. Η απόφαση του ∆Σ κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω συστήµατος, ώστε να 
ασκήσουν τυχόν ένσταση.  
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου τυχόν ενστάσεων, το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενηµερώνει 
ηλεκτρονικά µε ανακοίνωσή του, µέσω του συστήµατος, τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, για την ηµεροµηνία και ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών.  
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ακολουθεί την παρακάτω 
περιγραφόµενη διαδικασία: 
Όταν κάποια προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, ζητείται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, µέσω 
του συστήµατος, έγγραφη αιτιολόγηση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας κατά ανώτερο όριο 10 ηµερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. Εάν και µετά την παροχή της 
αιτιολόγησης η προσφορά κριθεί ως υπερβολικά χαµηλή, απορρίπτεται. 
 

Άρθρο 21: Ορισµός προσωρινού αναδόχου  

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και αποστέλλεται 
στο ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ για την έκδοση απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται ο προσωρινός ανάδοχος του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Η απόφαση του ∆Σ κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του συστήµατος 
ώστε να ασκήσουν τυχόν ένσταση. Τυχόν ανακοίνωση της απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο δεν 
συνοδεύεται µε πρόσκληση σύναψης σύµβασης και δεν οδηγεί στην σύναψη της σύµβασης.  
Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλλει εντός 15 ηµερών ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή νόµιµα αντίγραφα (άρθρο 1 Ν.4250/2014) των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσα δικαιολογητικά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προσκοµίζονται από 
τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο βάσει του Ν. 4250/2014) στο Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ. 
 

Άρθρο 22: Ηλεκτρονική αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
σε έντυπη µορφή, ύστερα από ηλεκτρονική, µέσω του συστήµατος, ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, δεν υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 
υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η 
εγγύηση συµµετοχής του και  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
συµµορφώνεται προς τις ως άνω απαιτήσεις του διαγωνισµού, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  
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Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού  από την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβασή του στο ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ για τη λήψη απόφασης οριστικής κατακύρωσης 
ή κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου ή µαταίωσης του διαγωνισµού.  
Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω συστήµατος µαζί µε αντίγραφα όλων 
των πρακτικών (εάν αυτά δεν έχουν κοινοποιηθεί στα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού) σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε να ασκήσουν τυχόν ένσταση. 
 

Άρθρο 23: Κατακύρωση σύµβασης 

Μετά την άπρακτη πάροδο 5 ηµερών ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η απόφαση 
οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω συστήµατος στον ανάδοχο. Παράλληλα αυτός 
καλείται να καταθέσει επικαιροποιηµένα τυχόν δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, 
αλλά και να προσέλθει εντός  20 ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση για την υπογραφή της σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Εάν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στη 
συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, όταν η µη έγκαιρη υπογραφή της 
σύµβασης ή η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ή σε λόγους 
ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.   
 

Άρθρο 24: Κατάρτιση - Υπογραφή σύµβασης 

 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε περίπτωση που 
πιθανολογείται ότι µέχρι την υπογραφή της σύµβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του. 

Άρθρο 25: Ματαίωση διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός µαταιώνεται µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του ∆Σ της ΕΥΑΘ µετά από σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. Η 
ΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωµα, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να αποφασίσει, παράλληλα µε 
τη µαταίωση του διαγωνισµού, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη 
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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.  
 

Άρθρο 26: Ενστάσεις  

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση ενώπιον της ΕΥΑΘ για τους λόγους και 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 και 127 του Ν.4412/2016 (µόνο κατά 
αποφάσεων του ∆Σ και όχι κατά πρακτικών της Επιτροπής). Η  ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφασίζει, εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η κατάθεση παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 1% του 
προϋπολογισµού. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται.  
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή, εάν η ένσταση στρέφεται κατά της 
διακήρυξης, µέχρι 5 ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή 
Ενστάσεων εισηγείται προς το ∆Σ της ΕΥΑΘ. Η ασκηθείσα ένσταση καθώς και η απόφαση επί αυτής 
κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 
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Άρθρο 27: Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου -Ποινικές ρήτρες –κυρώσεις 

Εάν ο ανάδοχος: 
1.  ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 
2. Τα παραδιδόµενα υλικά έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν 

έχουν τις συνοµολογηθείσες  ιδιότητες ή επιδόσεις .  
3.  Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. 
4. δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Επιτροπής Παραλαβής που του δίνονται σύµφωνα µε 

τη σύµβαση ή το νόµο, 
 µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της ΕΠ και 
γνωµοδότηση της ∆/νσης Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 
προς παροχή εξηγήσεων. Σε κάθε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου, καταπίπτει υπέρ της 
ΕΥΑΘ ΑΕ  η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται 
να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από  την αθέτηση εκ µέρους του αναδόχου των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο 
ανάδοχος, τον απαλλάσσει των συνεπειών από τη µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης. 
 

Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
    

Άρθρο 28: Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναµία εκτέλεσης της σύµβασης για λόγους ανωτέρας βίας, 
είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους στην ΕΥΑΘ τα 
περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του 
δικαιώµατος να την επικαλεστεί. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συνέπειες 
λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή τη µη υπογραφή της. 

Άρθρο 29: Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ικαιοδοσία δικαστηρίων 

Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά 
τη διενέργεια του διαγωνισµού υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και 
δη αυτών της Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο  30: Αστικές και ποινικές ευθύνες 

Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά ή αξιώσεις λόγω 
προσωπικού τραυµατισµού, συµπεριλαµβανόµενου και του θανάτου προσωπικού, και για αξιώσεις λόγω 
περιουσιακής ζηµίας, που µπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αµέλειας, σφαλµάτων ή παραλείψεων του, 
απαλλασσόµενης της ΕΥΑΘ από κάθε σχετική ευθύνη. 

Άρθρο 31: Τρόπος πληρωµής αναδόχου – ∆ικαιολογητικά πληρωµής 

Για την πληρωµή του αναδόχου απαιτείται  
α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
 β) τιµολόγιο του αναδόχου µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
 γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
 δ) φορολογική ενηµερότητα 
 ε) ασφαλιστική ενηµερότητα 
Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται σε 45-60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών ∆Υ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την ΕΕΠ.  
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1: Αντικείµενο διαγωνισµού 

Η προµήθεια παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα καθίσταται σηµαντική, τόσο για την επιπλέον 
θωράκιση της Εγκατάστασης έναντι ενδεχόµενων κορυφώσεων συγκεντρώσεων οργανικού φορτίου στο 
προς επεξεργασία νερό, όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εγκατάστασης, που θα χρησιµοποιηθεί 
είτε εξ’ ολοκλήρου σε µια κλίνη, είτε για την αναπλήρωση των µελλοντικών απωλειών αναγέννησης για 
περίπου τέσσερις κλίνες.  

 

Άρθρο 2: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής: 

Να διαθέτουν Πιστοποιητικό εγγραφής  σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο σχετικό µε την άσκηση της 

δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου της παρούσας 

 

 

Άρθρο 3: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης – ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η παράδοση του προϊόντος θα γίνει εντός τριών (3) µηνών αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και η 
ποσοτική παραλαβή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσης στην 
ΕΕΝΘ.  
 

 

Άρθρο 4: Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια   ποιοτικής  

επιλογής  

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι τα προσφερόµενα υλικά 

πληρούν α) τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά και β) τα ειδικά χαρακτηριστικά/υλικά κατασκευής 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για το χρόνο και τόπο παράδοσης (όπως ορίζονται στην παρούσα) 

4. Με την υποβολή της προσφοράς θα δοθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα δύο (2) κιλών του προσφερόµενου 
άνθρακα. Το δείγµα αυτό θα αναλυθεί για την επιβεβαίωση των απαιτούµενων και εγγυηµένων 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, όπως καθορίζονται στην Τεχνική αυτή Περιγραφή και συγκεκριµένα ως 
προς τις παραµέτρους αριθµού ιωδίου, τέφρα, πτητικά, υγρασία και φαινόµενη πυκνότητα στο 
Εργαστήριο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού ή σε εργαστήριο αποκλειστικής επιλογής της  
Επιτροπής Παραλαβής της ΕΥΑΘ.  
Ο έλεγχος αυτός είναι ανεξάρτητος από τον περιγραφόµενο ποιοτικό έλεγχο του συνόλου της ποσότητας 
του προϊόντος. Αν κατά τον αρχικό αυτό έλεγχο προκύψουν αποκλίσεις σχετικά µε τα αναφερόµενα και 
δεδηλωµένα χαρακτηριστικά του ενεργού άνθρακα, τότε ο υποψήφιος προµηθευτής απορρίπτεται. 
 

 

Άρθρο 5:  ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης Ειδικών Όρων 

Ο φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 17, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:  

1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο σχετικό µε την άσκηση της 
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου της παρούσας 

2. Ακριβή και πλήρη στοιχεία του προµηθευτή και του παραγωγού. 
3. Βεβαίωση του παραγωγού ότι ο προµηθευτής είναι εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του. 
4. Ακριβής ονοµασία προσφερόµενου άνθρακα- Πιστοποιητικό αναλύσεως, αναλυτικό δελτίο ιδιοτήτων 

(data sheet), το οποίο θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ιδιότητες που αναφέρονται στις ενότητες Γ.1, Γ.2. και 
Γ.3. 
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5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ότι ο προσφερόµενος GAC είναι σύµφωνος µε το πρότυπο EN 12915-1 
«Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού-Κοκκώδης ενεργός άνθρακας. Μέρος 1: παρθένος 
κοκκώδης ενεργός άνθρακας».  

6. Πιστοποιητικό προέλευσης της χώρας παραγωγής. 
7. Πιστοποιητικό πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή του. 
8. Πιστοποιητικό µεθόδου παραγωγής και ενεργοποίησης. O ενεργός άνθρακας (GAC) θα πρέπει κατά την 

παρασκευή του να έχει υποστεί επανασυσσωµάτωση (reagglomeration). Το πιστοποιητικό θα 
παρέχεται από την εταιρεία παραγωγής και θα περιλαµβάνει τεχνικές λεπτοµέρειες για τη µέθοδο 
επανασυσσωµάτωσης. 

9. Εγγύηση καλής λειτουργίας και απόδοσης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία 
παράδοσης.  

10. Βεβαίωση-εγγύηση για την απολύτως ίδια ποιότητα και οµοιογένεια του προσφεροµένου υλικού (κάθε 
παρτίδα θα έχει τις ίδιες ιδιότητες).  

11. Εγγύηση µέγιστης ετήσιας απώλειας του GAC, λόγω χρήσης του στις κλίνες (π.χ. λόγω έκπλυσης), 2% 
του βάρους του. 

12. Εγγύηση ότι οι απώλειες αναγέννησης του GAC θα είναι µικρότερες του 5%  κατ’ όγκο. 
13. Κατάλογος αναφοράς τουλάχιστον τριών ξεχωριστών πελατών, κατά την τελευταία τριετία, (ο κατάλογος 

θα περιλαµβάνει πλήρη ονόµατα, διευθύνσεις, στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας κλπ.). Οι εν λόγω 
πελάτες θα είναι αγοραστές του προϊόντος (GAC) και χρήστες αυτού σε εγκατάσταση επεξεργασίας 
επιφανειακού νερού και συγκεκριµένα σε κλίνες διύλισης GAC.  

14. Βεβαιώσεις των προαναφεροµένων πελατών για την ικανοποιητική απόδοση  του προϊόντος (GAC), 
καθώς και την καλή εξυπηρέτηση (Service) αυτών, από τον προµηθευτή, µετά την πώληση του 
προϊόντος.  

15. Βεβαίωση – εγγύηση του προµηθευτή και του παραγωγού ότι το υπό προµήθεια προϊόν (ίδιας 
προέλευσης και χαρακτηριστικών µε το προσφερόµενο), θα είναι διαθέσιµο για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

16. Βεβαίωση ότι ο προµηθευτής και ο παραγωγός του GAC θα παρέχει τελείως δωρεάν, οποιαδήποτε 
τεχνική υποστήριξη απαιτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ, κατά τη φάση χρήσης του προϊόντος, αλλά και την 
αναγέννηση αυτού. 

17. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2005 ή ισοδύναµο του παραγωγού του προϊόντος. 
18. Τυπικά γραφήµατα, καµπύλες πτώσης πίεσης και διαστολής πλυµένης και διαχωρισµένης κλίνης 

(pressure drop curve and expansion curve of backwashed and segregated bed). 
19. Τυπικά γραφήµατα, καµπύλες αποµάκρυνσης TOC, γεωσµίνης, 2-ΜΙΒ και λοιπών οργανικών ρυπαντών 

(TOC, geosmin, 2-MIB breakthrough curves). 
 
 

Άρθρο 6: Τεχνικές προδιαγραφές  

 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το συγκρότηµα των κλινών ενεργού άνθρακα (GAC) περιλαµβάνει οκτώ (8) δίδυµες κλίνες σε δύο 
συστοιχίες των τεσσάρων που είναι τοποθετηµένες συµµετρικά και εκατέρωθεν της µονάδας όζοντος. 
Κάθε δίδυµη κλίνη αποτελείται από δύο επιµέρους κλίνες, πλάτους 3,15 m, µήκους 12,50 m και βάθους 
στρώµατος ενεργού άνθρακα 2,50 m έκαστη. Η επιφάνεια διύλισης κάθε δίδυµης κλίνης είναι 78,75 m2 
και ο όγκος άνθρακα 196,9 m3.  Οι κλίνες GAC  περιέχουν στρώµα κοκκώδους ενεργού άνθρακα ύψους 
2,50 m, τύπου FILTRASORB 300. Ο χρόνος επαφής κενής κλίνης (EBCT) είναι µεγαλύτερος των 15 min. 
Η συχνότητα έκπλυσης κάθε κλίνης είναι περίπου κάθε 15-20 ηµέρες. Ο κορεσµένος άνθρακας αναγεννά 
στη Μονάδα Αναγέννησης Άνθρακα της ΕΕΝΘ. 
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

1. Οι ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα. 

Α/Α Παράµετρος Τιµή 

1 Είδος – πρώτη ύλη 

8x30 παρθένος κοκκώδης ενεργός 
άνθρακας από ασφαλτούχο 

συσσωµατούµενο άνθρακα (GAC from 
bituminous agglomerated coal) 

2 Αριθµός Ιωδίνης (Iodine number) > 1000 mg/g 

3 Περιεχόµενο  τέφρας (Ash content) < 10% w/w 

4 Συντελεστής τριβής (Abrasion number) > 75 

5 Σκληρότητα (Ball pan hardness) > 90 

6 Φαινοµένη πυκνότητα (Αpparent density) > 500 kg/m3 

7 Αριθµός µεθυλενίου (Methylene blue number) > 230 mg/g 

8 Υγρασία (Moisture content) < 2%  w/w 

9 Ικανότητα διαβροχής (Wettability) > 99% 

10 Μέγεθος πλέγµατος-κοσκίνου 8X30 

11 
Συντελεστής οµοιοµορφίας (Uniformity 
coefficient) 

< 2,1 

 

2. Εκτός των ιδιοτήτων που περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα (ενότητα 3.1),  τόσο το αναλυτικό 
δελτίο ιδιοτήτων (data sheet) της ενότητας B.3, όσο και ο περιγραφόµενος ποιοτικός έλεγχος της 
ενότητας ΣΤ αφορούν και τις ακόλουθες παραµέτρους: 

� Ενεργό µέγεθος (effective size) mm 
� Μέση διάµετρος κόκκων (Mean particles diameter) mm 
� Κοκκοµετρική ανάλυση-κατανοµή κόκκων 

3. Ο υπό προµήθεια παρθένος κοκκώδης ενεργός άνθρακας πρέπει από άποψη καθαρότητας και 
παραπροϊόντων να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο πρότυπο EN 12915-1 «Προϊόντα 
για την επεξεργασία πόσιµου νερού-Κοκκώδης ενεργός άνθρακας. Μέρος 1: παρθένος κοκκώδης 
ενεργός άνθρακας» και δεν περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα  (Ενότητα Γ.1). Οι τιµές των 
παραµέτρων θα βρίσκονται εντός των ορίων που αναφέρονται στο πρότυπο και ειδικά για ουσίες 
εκχυλιζόµενες από το νερό αυτές να είναι: 
 

Παράµετρος  
Πρότυπο ΕΝ EN 12915-1 

 Όριο σε µg/l εκχυλισµένο νερό 

Αρσενικό (As) max 10 

Κάδµιο (Cd) max 0,5 

Χρώµιο (Cr) max 5 

Υδράργυρος (Hg) max 0,3 

Νικέλιο (Ni) max 15 

Μόλυβδος (Pb) max 5 

Αντιµόνιο (Sb) max 3 

Σελήνιο (Se) max 3 

Κυανιούχα (CN) max 5 

Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH) max 0,02 
 

4. Όλες οι παράµετροι του GAC θα προσδιορίζονται µε µεθόδους που ακολουθούν διεθνή πρότυπα 
(ASTM, EN, DIN κτλ). 
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Γ. ΦΟΡΤΩΣΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

1. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και βαρύνεται µε όλα τα σχετικά έξοδα για τη 
σύµφωνη µε την ισχύουσα Νοµοθεσία φόρτωση, µεταφορά και παράδοση του ενεργού άνθρακα. Θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσει:  
α)  κατάλληλα ανθεκτικά υλικά συσκευασίας µε όλες τις απαραίτητες σηµάνσεις,  
β) κατάλληλα µέσα µεταφοράς µε όλες τις απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά, σηµάνσεις και 
βοηθητικό εξοπλισµό, καθώς και οδηγούς µε όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά. 

2. Ο προµηθευτής ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, διαρροή κατά τη φόρτωση, µεταφορά και 
εκφόρτωση του ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της διαδικασίας.  
Υποχρεούται να αναπληρώσει οποιαδήποτε απώλεια οφείλεται σε λάθος χειρισµό, ατύχηµα ή σε 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, ενώ ευθύνεται και οφείλει να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα και φροντίδα 
το χώρο που τυχόν υπέστη επιβάρυνση. 

3. Κάθε ξεχωριστά παραδιδόµενο υλικό, θα συνοδεύεται από αποκλειστικά πιστοποιητικά ποιότητας, 
αριθµούς παρτίδας παραγωγής, πιστοποιητικά περιεχόµενης ποσότητας, ηµεροµηνία παραγωγής. 

4. Τόπος παράδοσης: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ). 
5. Η φόρτωση και µεταφορά στην ΕΕΝΘ θα γίνεται µία φορά όλη η ποσότητα (η τµηµατική χρονικά 

µεταφορά-παράδοση απαγορεύεται). 
6. Η εκφόρτωση του προϊόντος εντός της Εγκατάστασης θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

ΕΥΑΘ. Όλες οι δαπάνες εκφόρτωσης καθώς και τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις 
του προσωπικού της ΕΕΝΘ και της ΕΥΑΘ σχετικά µε τον τρόπο εκφόρτωσης. 
 

∆. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
1. Με την παράδοση του προϊόντος θα παραδοθούν και το Αναλυτικό ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας 

(MSDS), οδηγίες αποθήκευσης και λοιπά τεχνικά φυλλάδια. 
2. Το παραδιδόµενο υλικό θα φέρει όλες τις απαραίτητες βάσει Νοµοθεσίας σηµάνσεις. 
3. Η παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης.  
  

Ε. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Ο ποσοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο η Επιτροπή 

Παραλαβής της ΕΥΑΘ ΑΕ.  
2. Το βάρος του παραδιδόµενου προϊόντος θα καθορισθεί µε την άφιξή του και µε τα κατάλληλα 

αποδεικτικά–ζυγολόγια, µε δαπάνες του προµηθευτή. Κατά τη διαδικασία της εκφόρτωσης θα 
αποσταλεί προς ζύγιση αντιπροσωπευτική ποσότητα άνθρακα για επιβεβαίωση των ζυγολογίων, µε 
δαπάνες του προµηθευτή. Το βάρος του προϊόντος θα έχει µια ανοχή 2%, το µέγιστο, λόγω 
υγρασίας. Κάθε επιπλέον ανοχή πέραν του 2% θα αφαιρείται από την ποσότητα του τιµολογίου 
πώλησης. 

3. Η ποσοτική παραλαβή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία 
παράδοσης στην ΕΕΝΘ.  

 
ΣΤ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Ο  ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο η Επιτροπή 
Παραλαβής της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

2. Η ποιοτική παραλαβή διακρίνεται σε προσωρινή και οριστική. 
3. Η προσωρινή ποιοτική παραλαβή γίνεται το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά από την παράδοση, επί 

τόπου στην ΕΕΝΘ. Κατά την παραλαβή στην Εγκατάσταση θα ληφθούν τρία (3) αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα από τον παρθένο ενεργό άνθρακα, παρουσία του προµηθευτή, τα οποία θα αναλυθούν στο 
Εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού ως προς αριθµό ιωδίου, τέφρα και πτητικά.  

4. Η οριστική ποιοτική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή ποιοτική παραλαβή και εντός ενός (1) 
έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης του άνθρακα στην ΕΕΝΘ. Κατά την οριστική ποιοτική 
παραλαβή θα γίνει ολοκληρωµένος έλεγχος των χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων του GAC, καθώς και της 
απόδοσής του κατά τη χρήση του αλλά και της συµπεριφοράς του σε περίπτωση αναγέννησής του.          
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Επισηµαίνεται ότι η ποσότητα των 100 τόνων δύναται είτε να χρησιµοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά σε µία κλίνη, είτε τµηµατικά σε περισσότερες της µίας κλίνης (π.χ. ως αναπλήρωση 
των συνολικών απωλειών αναγέννησης).  Κατά την οριστική ποιοτική παραλαβή του GAC δύναται 
να αποσταλεί δείγµα για ανάλυση σε εργαστήριο αποκλειστικής επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής 
της ΕΥΑΘ, το οποίο ενδέχεται να βρίσκεται στο εξωτερικό ή στο Εργαστήριο της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Νερού ως προς αριθµό ιωδίου, τέφρα και πτητικά. Τα έξοδα αποστολής και 
αναλύσεων και όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 

 
Ζ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
1. Αν σε οποιαδήποτε φάση ελέγχου (ποσοτικού ή ποιοτικού) διαπιστωθεί η οποιαδήποτε παρέκκλιση 

των αναφεροµένων στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, µέρος ή όλη η ποσότητα θα απορριφθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
βαρύνεται µε όλα τα επιπλέον έξοδα που θα απαιτηθούν για πρόσθετες αναλύσεις σε εργαστήρια 
επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής, αλλά και για όλες τις επιπλέον ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή 
οφείλει να αντικαταστήσει εντός ενός (1) µήνα την απορριφθείσα ποσότητα.  

2. Σε περίπτωση απόρριψης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραλάβει και να µεταφέρει εκτός 
της ΕΕΝΘ το απορριφθέν υλικό. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ µε δικά της µέσα 
εκτελεί την εργασία και κατακρατεί όλες τις σχετικές δαπάνες από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Σύµβασης.  

3. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού- κατά τον ποσοτικό ή ποιοτικό έλεγχό του- και αντικατάστασής 
του, ο προµηθευτής βαρύνεται µε τα όλα τα έξοδα του επαναληπτικού ελέγχου του προς 
αναπλήρωση υλικού καθώς και µε όλα τα υπόλοιπα έξοδα που περιγράφονται στην παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή. 

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού,  ο προµηθευτής υποχρεούται να ερευνήσει και να απαντήσει 
εγγράφως για την έκβαση των ερευνών του περί της ακαταλληλότητας του υλικού, περιγράφοντας 
όλα τα σχετικά µέτρα που ελήφθησαν. 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών, 
∆ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: τηλ 2310 966968, -972, - 
928, φαξ: 2310 283117. 

Θεσσαλονίκη 21-11-2016 

 

Για τους γενικούς όρους 
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού 

 

 

Μαρία Σαµαρά 

Για τους ειδικούς όρους 
Ο ∆ιευθυντής ∆ΛΣΕΠΕ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

Πέτρος Νάστος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό / ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη.....................................................5 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα 
...............6  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

                                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υποσ. 3. 

5
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
6
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 

οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
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του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
σας µέσα σε ....................ηµέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 8.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
µας.  

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

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της9.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 
εκδίδουµε10. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
9
  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

10
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... (συµπληρώνεται µε όλα τα 
µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό / ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη6 ........................... του (Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    
ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) ή 
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) 

μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 


