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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο  49/2019 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό 

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – 

Επανασύνδεσης Υδροληψιών και Αντικατάστασης Υδρομετρητών», προϋπολογισμού  πενήντα 

οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €)  πλέον ΦΠΑ. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού   

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσίας για την ακύρωση - 

επανασύνδεση υδροληψιών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της περιοχής Θεσσαλονίκης 

που υδροδοτείται από την Ε.Υ.Α.Θ. A.E.. 

Με τον όρο ακύρωση - επανασύνδεση και αντικατάσταση υδρομετρητών και εξαρτημάτων 

υδροληψιών νοούνται οι εργασίες υλοποίησης του προγράμματος ακύρωσης – επανασύνδεσης, που 

θα συντάσσεται προοδευτικά από την Εταιρεία και θα προβλέπει ακυρώσεις και επανασυνδέσεις 

υδροληψιών διατομών  Φ15.  

Τίτλος 

Παροχή Υπηρεσιών Ακύρωσης – 

Επανασύνδεσης Υδροληψιών και 

Αντικατάστασης Υδρομετρητών 

Αναθέτων φορέας ΕΥΑΘ  ΑΕ 

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 
 

58.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

CPV: 45330000-9 &  42131260-6 

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης: 

 Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο  ΚΗΜΔΗΣ 21/11/2019 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο 
του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr 

21/11/2019 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας 

διαγωνισμού 

3/12/2019   ώρα 10:00  π.μ. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42131260-6 (Σφαιρικές δικλείδες) και 45330000-9 (Υδραυλικές 

εργασίες) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση του ποσού  των 58.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 

πάντως όχι πέραν των  έξι (6) μηνών. 

 Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες συνολικού ύψους 58.000,00 € πλέον ΦΠΑ με βάση 

τις τιμές μονάδος που θα διαμορφωθούν από τον ΠΙΝΑΚΑ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ,  μετά την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφερθεί. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στους 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ .  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Άρθρο 2:  Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €) 

πλέον ΦΠΑ. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τις γενικές αρχές του 

δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  

Άρθρο 4: Δημοσιότητα 

Τα στοιχεία του διαγωνισμού  αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ 

(www.eyath.gr.). 

Άρθρο 5 : Λήψη διακήρυξης – Παροχή διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ 

(www.eyath.gr), είτε από το Τμήμα Προμηθειών (οδός Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη).  

Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης που υποβάλλονται μέχρι 4 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, απαντώνται μέχρι 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών. Η ΕΥΑΘ ΑΕ αναρτά τις απαντήσεις της στην ιστοσελίδα της. Κανένας 

δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατομικής ενημέρωσης εκ μέρους της 

ΕΥΑΘ ΑΕ.  

Άρθρο 6: Τόπος & Χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται:  

Α.  Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8
ος

 όροφος). Η 

παράδοση μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση της προσφοράς στο παραπάνω τμήμα είτε με  αποστολή  

της  ταχυδρομικώς  επί  αποδείξει  ή  μέσω   εταιριών  διακίνησης  εντύπων.  Στην  περίπτωση  αυτή  

η  προσφορά  πρέπει  να  φτάσει  στο   τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών πριν από την 

ημερομηνία και την ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού.  

http://www.eyath.gr/
http://www.eyath.gr/


 

 

3 

Β.   Με  παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα της 

αποσφράγισης των προσφορών και πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά  αποστελλόμενες   προσφορές  δεν πληρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των  οποίων  η 

συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ΕΥΑΘ ΑΕ  έχει  αποκλεισθεί,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη. 

Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.  

Άρθρο 7: Τόπος & Χρόνος αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμών 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται  στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή  98, 4
ος

 όροφος  την 

3/12/2019    ημέρα  Τρίτη   και ώρα  10.00 π.μ. 

 Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων 

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 (δικηγόρο με την 

αντίστοιχη επικύρωση του δικηγορικού του συλλόγου ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών), είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, 

σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή 

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 

πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

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.  

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 
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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 η αναθέτουσα αρχή 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 τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο), στον εκπρόσωπό του (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με 

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

αμετάκλητη απόφαση. 

2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν 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 ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) ο Αναθέτων Φορέας  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

 

3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται,  
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α) εφόσον η ΕΥΑΘ ΑΕ κρίνει ότι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ιδίως προστασίας 

της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος επιβάλλουν τη συνέχιση της σύμβασης και την αδιάλειπτη 

παροχή των υπηρεσιών 

 

β) όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 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.  

 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 

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 

280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή άρθρου 17 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
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αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με 

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

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

1., 2.  και 4. της παρούσας.  

 

6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1. 2γ. και 4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

7. 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. 

Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες 

Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και αποτελείται από τρεις αυτοτελείς, 

σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) τον 

υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και γ) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. Κάθε 

υποφάκελος φέρει τη σχετική ένδειξη όπως προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. Η 

παραβίαση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης ή γενικής αρχής του δικαίου δημοσίων συμβάσεων 

που αφορά είτε στον τρόπο υποβολής των προσφορών είτε στο απαιτούμενο περιεχόμενό τους, 

οδηγεί σε αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. 

Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής ως προς τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους της. 

Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην 
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οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για 

λόγους τεκμηρίωσης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται στους φακέλους προσφορών τα στοιχεία όλων των 

μελών της ένωσης (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 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 έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

Άρθρο 12:  Ανάδειξη αναδόχου  

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται κατάτμηση 

αυτής. 

Άρθρο 13:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για  12 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:  Διευκρινίσεις επί των προσφορών 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν η ΕΥΑΘ ΑΕ τους απευθύνει σχετικό αίτημα,  

μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο ως προς τα σημεία που ζητούνται 

διευκρινήσεις. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν εντός της προθεσμίας που τάσσει η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την 

κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος στον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Από τις διευκρινίσεις, οι 
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οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.  

Άρθρο 15:  Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 

Α.  Στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία ο 

προσφέρων δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 

παρούσας και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας (Άρθρο 3 των ειδικών 

όρων). 

 

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 μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει στην 

υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει και τα στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του.  

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σημείωση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν  την 

ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Επίσης, εάν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, (Άρθρο 3 των ειδικών όρων), η 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986  υποβάλλεται για κάθε έναν από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

 

2.    Εγγύηση συμμετοχής βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18.α. της παρούσας 

 

Β. Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς  

Στον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα από το 

Άρθρο 5 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 
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Άρθρο 16:  Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφοράς»/τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η  Οικονομική Προσφορά συντάσσεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Άρθρο  6  των ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ. 

Όπως αναφέρεται στο  Άρθρο  6  των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

προσφορά του, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ  με το  προσφερόμενο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

αναπροσαρμόζονται.  

  

Άρθρο 17: Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση νομικού 

προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους 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 υποβολής 

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 υποβολής 

4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης μη ειδικής εκκαθάρισης, 

μη αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη υπαγωγής σε διαδικασία   

πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας,  ή οποιασδήποτε 

άλλης ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους  

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
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λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής Σε περίπτωση μη έκδοσης 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 

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. 

 

  

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Σύμφωνα με το άρθρο 4 των 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) 

 

Τα έγγραφα του παρόντος Άρθρου 17, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους.  

Άρθρο 18: Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 302 Ν.4412/2016 από 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν επίσης να εκδίδονται  από το ΕΤΑΑ –

ΤΣΜΕΔΕ (ΤΜΕΔΕ) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.   

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός διακήρυξης και τίτλος) και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
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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 

ια) (μόνο στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης 

 

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 

του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

 

Σε 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. 

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.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:  

αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και  

ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 

προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  

 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 

απορριφθεί αμετακλήτως.  

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. 
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Άρθρο 20:  Αποσφράγιση προσφορών 

Κατά την οριζόμενη  ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο 

φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς κάθε 

συμμετέχοντος. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά μονογράφονται ανά φύλλο από το αρμόδιο όργανο. Κατόπιν του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό.    

Η Επιτροπή, κατά τη κρίση της, μπορεί να προχωρήσει και στην αποσφράγιση των φακέλων των 

οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό. 

Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργηθεί σε διαφορετική 

συνεδρίαση, τότε συντάσσεται δεύτερο πρακτικό.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.   

  

Άρθρο 21: Ορισμός προσωρινού αναδόχου  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, προκειμένου να 

ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Στη συνέχεια, η ΕΥΑΘ ΑΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο και εντός διαστήματος 10 ημερών από την 

ειδοποίηση, τα πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα (άρθρο 1 Ν.4250/2014) των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας 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 τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του. 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.  

 

Άρθρο 22: Κατακύρωση σύμβασης 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συντάσσεται 
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πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ ΑΕ είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Η απόφαση οριστικής 

κατακύρωσης κοινοποιείται   μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει προκειμένου να ασκήσει τυχόν ενστάσεις. 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

ενστάσεων, η ΕΥΑΘ ΑΕ  α) κοινοποιεί την απόφαση οριστικής κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο (σύναψη σύμβασης), β) τον καλεί να υποβάλλει επικαιροποιημένα τυχόν δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, γ) τον καλεί να προσέλθει εντός προθεσμίας (που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες) από την 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 

και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 

Άρθρου 103 του ν.4412/2016  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης, 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 ΑΕ  ή σε λόγους 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Άρθρο 23: 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 24: Ματαίωση διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ εφόσον η 

διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης ή στην 

περίπτωση που ουδείς προσφέρων προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός 

μπορεί να ματαιωθεί, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ 

μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Λόγω παράτυπης 

διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, (β) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που 

σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΕΥΑΘ ΑΕ, (γ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, (δ) Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη, (ε) Αν δεν υπάρχει προσφορά εν ισχύ κατά τους όρους της παρούσας.  

Άρθρο 25: Ενστάσεις  

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση (α) κατά της Διακήρυξης και (β) κατά των 

πράξεων του αναθέτοντος φορέα ενώπιον της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
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προβλέπεται στο άρθρο 333Α σε συνδυασμό με το άρθρο 127 ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της 

ένστασης δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου. 

 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 

μέσα.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά 

τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 26:  Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου -Ποινικές ρήτρες –Κυρώσεις 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση οργάνου της, κατόπιν 

γνωμοδότησης της Ε.Π.Π.  το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν: 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση οργάνου της, κατόπιν 

γνωμοδότησης της Ε.Π.Π., το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν: 

1.  Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών 

2. Οι παραδιδόμενες υπηρεσίες, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν 

τις συνομολογηθείσες  ιδιότητες ή επιδόσεις   

3. δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) που του 

δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο  

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης 

 

Σε περίπτωση κήρυξης αναδόχου  εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης 

του αναδόχου ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση 

εκ μέρους του αναδόχου  των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που 

του ορίσθηκε να υπογράψει την σύμβαση και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντί του  και 
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δύναται να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών με άλλους προσφέροντες  με όποιο τρόπο κρίνει 

πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η 

οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη 

υπογραφή της σύμβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού 

αποκλεισμού του από μελλοντικές  συνεργασίες. Ο αποκλεισμός κηρύσσεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, 

το οποίο προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων. 

Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο ανάδοχος απαλλάσσει 

αυτόν των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή 

της. 

 

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

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

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 Άρθρο 27: 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 ΑΕ 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. 
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Άρθρο 28: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία 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 Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο  29: 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 ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη. 

Άρθρο 30: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται  κάθε μήνα.  

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο  παραλαβής( θα συνοδεύεται από την μηνιαία έκθεση εργασιών) 

 β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

 ε) ασφαλιστική ενημερότητα 

   

 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το 

Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την 

ΕΕΠΠ. 

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

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών 

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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .  

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου)  
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Άρθρο 31: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 

 
Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα 

ενσωματωθεί στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσιών 

το ακόλουθο κείμενο: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1.1 Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ  

1.2 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα δεδομένα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των 

«δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ και τα οποία παρέχει 

η ΕΥΑΘ στον Ανάδοχο  προκειμένου να τα επεξεργαστεί όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 της 

παρούσας σύμβασης 

1.3 Τρίτος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με 

εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, την ΕΥΑΘ και τον Ανάδοχο, είναι εξουσιοδοτημένος να 

επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πίνακα 1. 

2.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το αντικείμενο, η διάρκεια, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, καθώς και τα είδη των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων 

καθορίζονται στον Πίνακα 1 της παρούσας σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο ανάδοχος 

εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να 

αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ΓΚΠΔ. Τα εν λόγω μέτρα 

επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο 

Όταν δικαιολογείται σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, τα μέτρα που αναφέρονται στον 

πίνακα 2 περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων 

από την ΕΥΑΘ. 

Ο ανάδοχος εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, 

υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον 

εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το σύνολο των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον σύνολο των επεξεργασιών που υφίστανται, για όλη 
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την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα 

διασφαλίζουν ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την 

παρέμβαση φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. 

Ο ανάδοχος προσλαμβάνει το προσωπικό και τους συνεργάτες που θεωρεί απαραίτητους για την 

εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, η οποία επέχει θέση αδείας της παραγράφου 4.4. 

του παρόντος άρθρου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον πίνακα 3 της παρούσας. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του προσωπικού ή των συνεργατών του με άλλα 

πρόσωπα να γνωστοποιεί εγγράφως αυτή εντός τριών εργασίμων ημερών στην ΕΥΑΘ, η οποία εντός 

ισόχρονης προθεσμίας από τη γνωστοποίηση δύναται να αποκρούει την αντικατάσταση με ειδικά 

εμπεριστατωμένη αιτιολογία που αφορά τα αντικαθιστώντα πρόσωπα, τυχόν δε πάροδος αυτής 

απράκτου συνομολογείται ως έγγραφη άδεια αντικατάστασης. 

Το αντικείμενο, η διάρκεια, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, καθώς και τα είδη των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων 

καθορίζονται στον Πίνακα 1  

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι οι ακόλουθες: 

4.1 Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών 

της ΕΥΑΘ, ρητά εξαιρουμένης της εκτέλεσης των εργασιών που αποτελούν το φυσικό 

αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

4.2 Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας 

4.3 Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο 

επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των μέτρων που προβλέπονται στο Πίνακα 2 της 

παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

4.4 Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ για 

την πρόσληψη Τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία. Συγκεκριμένα, δεν προσλαμβάνει Τρίτο 

εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια της ΕΥΑΘ. Οι Τρίτοι 

εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ κατά την ημερομηνία της 

παρούσας συμφωνίας παρατίθενται στο Πίνακα 3 της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της. Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται Τρίτος, εκτελών την επεξεργασία πρέπει να υπόκειται στους 

ίδιους συμβατικούς όρους που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση 

4.5 Επικουρεί την ΕΥΑΘ με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό 

είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΕΥΑΘ να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 
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των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων 

4.6 Συνδράμει την ΕΥΑΘ στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας, τις 

παραβιάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εκτιμήσεις αντίκτυπου σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων 

4.7 Κατ' επιλογή της ΕΥΑΘ, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

στην ΕΥΑΘ μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα 

αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4.8 Θέτει στη διάθεση της ΕΥΑΘ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και 

διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την 

ΕΥΑΘ ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από την ΕΥΑΘ. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Περαιτέρω οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τους ίδιους και για το προσωπικό 

που θα διαθέσουν στο πλαίσιο της παρούσας, όπως τόσο κατά την διάρκεια της μεταξύ τους 

συνεργασίας, όσο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, να τηρούν εχεμύθεια αναφορικά 

με οιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία των οποίων έγιναν γνώστες και αναφέρονται στην εν γένει 

λειτουργία κάθε συμβαλλόμενου στο παρόν μέρους, εκτελώντας κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4 της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Πίνακας 1 – Περιγραφή της Επεξεργασίας 

 

Αντικείμενο και 

διάρκεια της 

Επεξεργασίας 

Α) Υλοποίηση του προγράμματος ακύρωσης – 

επανασύνδεσης, που θα συντάσσεται προοδευτικά από την 

Εταιρεία και θα προβλέπει ακυρώσεις και επανασυνδέσεις 

υδροληψιών διατομών  Φ15  

Φύση και σκοπός της 

Επεξεργασίας 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 των Τεχνικών Όρων 

Είδος Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα και 

κατηγορίες Υποκειμένων 

των Δεδομένων 

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, στοιχεία υδρομέτρου 

του καταναλωτή, καθώς και ο αριθμός καταναλωτή. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα αφορούν τον καταναλωτή/πελάτη. 

 

 

Πίνακας 2 – Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
 

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον, λαμβάνονται από τον εκτελούντα την επεξεργασία: 

 Δηλώσεις εμπιστευτικότητας όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού 

 Δηλώσεις συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού 

 Εκπαίδευση στην ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού 

 Σύστημα ανίχνευσης του καταμερισμού των προσωπικών δεδομένων στο εμπλεκόμενο 

προσωπικού του αναδόχου 

Πίνακας 3 – Τρίτοι Εκτελούντες την Επεξεργασία 

Κατά την ημερομηνία αυτής της σύμβασης, ΔΕΝ εμπλέκονται τρίτοι στην εκτέλεση της εργολαβίας, 

πλην του προσωπικού και των συνεργατών του αναδόχου οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Α.Μ.Κ.Α. 

      

 

 

Πίνακας 4 – Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια της Πληροφορίας 

1. Η ΕΥΑΘ έχει αναθέσει στον Ανάδοχο την παροχή των υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στη 

σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

2. Με εξαίρεση όπου προβλέπεται στη Σύμβαση και τον Παρόντα Πίνακα και στην εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία, ο Ανάδοχος δεν θα αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της ΕΥΑΘ όρους της Σύμβασης, στοιχεία αναφορικά με τις παρεχόμενες στην 

ΕΥΑΘ υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν στα πλαίσια της 

Σύμβασης (περαιτέρω «Πληροφορίες») και θα τηρεί όλες τις Πληροφορίες εμπιστευτικές. 

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει προς την ΕΥΑΘ ότι γνωρίζει τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την 

διαχείριση και χρήση πληροφοριών, τις οποίες υποχρεούται να τηρεί. Επίσης δηλώνει προς την 

ΕΥΑΘ ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και πρόσφορα μέτρα, στο πλαίσιο της ισχύουσας 

νομοθεσίας, για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα των Πληροφοριών. Η ΕΥΑΘ 

υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα κι εγγράφως στον Ανάδοχο όλες τις θεσπιζόμενες και 

τηρούμενες από την ίδια πολιτικές Ασφαλείας των Πληροφοριών που αφορούν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, όπως και κάθε τυχόν τροποποίησή τους. 

4. Περαιτέρω, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι εάν παρίσταται ανάγκη ο Ανάδοχος στο πλαίσιο 

εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση να επεκτείνει τον κύκλο των 

προσώπων στα οποία θα περιέλθουν οι Πληροφορίες, ο κύκλος αυτός θα περιορίζεται σε ελάχιστο 

αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων και συνεργατών του, άνευ της συνεργασίας των οποίων δεν θα 

είναι δυνατή η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών του. Την ευθύνη της επιλογής των προσώπων 

αυτών, (ονομαστική κατάσταση των οποίων θα τεθεί στην διάθεση της ΕΥΑΘ, σε εκτέλεση των 

όρων της Σύμβασης), φέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος αποφασίζει την επιλογή αυτή και φέρει επίσης την 

ευθύνη ενημερώσεως των επιλεγομένων προσώπων σχετικώς με τον απόρρητο χαρακτήρα των 

Πληροφοριών και με τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών ως προς την τήρηση του απορρήτου και 

την μη εκμετάλλευση των Πληροφοριών, τηρουμένων πάντων των όρων της Σύμβασης. 

5. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα επεξεργάζεται πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και 

τυχόν προσωπικών δεδομένων πελατών της ΕΥΑΘ μόνο κατ’ εντολή της ΕΥΑΘ, σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης και των Πινάκων αυτής, και αποκλειστικά για την εκτέλεση των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η σχετική επεξεργασία είναι απόρρητη. 

6. Στην περίπτωση που παρέχεται στον Ανάδοχο πρόσβαση στην πληροφοριακή υποδομή ή στα 

πληροφοριακά συστήματα της ΕΥΑΘ, αυτός υποχρεούται (α) να λάβει όλα τα απαιτούμενα και 
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πρόσφορα μέτρα ώστε να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των συστημάτων και των πληροφοριών 

που περιλαμβάνονται σε αυτά, (β) να μη μεταβάλλει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα 

πληροφοριακά συστήματα της ΕΥΑΘ χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της, και (γ) να μη προβαίνει ο 

ίδιος στην παραγωγή αντιγράφων των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των 

αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΑΘ. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται (α) να εκθέτει εγκαίρως στην ΕΥΑΘ τυχόν περιστατικά ή/και κινδύνους 

παραβίασης της Ασφάλειας των Πληροφοριών τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψή του, (β) μετά την 

καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, κατά την αδέσμευτη κρίση κι επιλογή της 

ΕΥΑΘ, να παραδώσει στην ΕΥΑΘ ή να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα αρχείων και εγγράφων με 

Πληροφορίες που τυχόν έχει στην κατοχή του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αρχείων και 

εγγράφων με προσωπικά δεδομένα πελατών της ΕΥΑΘ και γ) να παρέχει στην ΕΥΑΘ τις κατά την 

εύλογη κρίση της αναγκαίες σε αυτήν πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και να επιτρέπει στην 

ΕΥΑΘ κατόπιν σχετικής προειδοποίησης να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, σε αρχεία, 

έγγραφα και σε κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της ΕΥΑΘ, προκειμένου να 

δύναται η τελευταία να ελέγξει και να διαπιστώσει την τήρηση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από τον παρόντα Πίνακα 4 της Σύμβασης. 

8. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου από τον παρόντα Πίνακα διατηρούνται σε ισχύ και μετά την 

καταγγελία ή με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης. 

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Σύμβαση, της οποίας ο Παρών Πίνακας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος 
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού   

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσίας για την ακύρωση - 

επανασύνδεση υδροληψιών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της περιοχής Θεσσαλονίκης 

που υδροδοτείται από την Ε.Υ.Α.Θ. A.E.. 

Με τον όρο ακύρωση - επανασύνδεση και αντικατάσταση υδρομετρητών και εξαρτημάτων 

υδροληψιών νοούνται οι εργασίες υλοποίησης του προγράμματος ακύρωσης – επανασύνδεσης, που 

θα συντάσσεται προοδευτικά από την Εταιρεία και θα προβλέπει ακυρώσεις και επανασυνδέσεις 

υδροληψιών διατομών  Φ15.  

Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές  

Τρόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών  

Α. Υλοποίηση του προγράμματος Διακοπής ή Ακύρωσης – Επανασύνδεσης 

Α1) Χορήγηση από την Εταιρεία στον ανάδοχο του Πίνακα Διακοπής ή Ακύρωσης υδροληψιών 

σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα. Στον Πίνακα θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των 

προς Διακοπή ή Ακύρωση υδροληψιών (Αριθμ. καταναλωτή, στοιχεία πελάτη, διεύθυνση, αριθμός, 

τύπος και αριθμός υδρομετρητή, ημερομηνία που δόθηκε για αφαίρεση κλπ.).   

Α2) Μετάβαση στη διεύθυνση που αναγράφεται στον Πίνακα Διακοπής ή Ακύρωσης, εντοπισμός 

της υδροληψίας, σημείωση του αριθμού και της ένδειξης του υδρομετρητή και απομόνωση με χρήση 

τηλεσκοπικού διακόπτη ασφαλείας (αν δεν υπάρχει θα τοποθετείται νέος).  

Α3) Καταχώρηση, στον Πίνακα, της ένδειξης του υδρομετρητή, του αριθμού υδρομετρητή, των 

τυχόν παρατηρήσεων, της ημερομηνία ακύρωσης ή επανασύνδεσης, έλεγχος λειτουργίας και 

αποκατάσταση τυχόν διαρροών.  

Α4) Τοποθέτηση ειδικής καρτέλας στη στήλη υδρομέτρων στην θέση όπου γίνεται η τοποθέτηση του 

τηλεσκοπικού διακόπτη.  

Α5)Επανασύνδεση των υδροληψιών με χειρισμό του τηλεσκοπικού διακόπτη. Ειδικά οι εντολές 

επανασύνδεσης θα εκτελούνται αυθημερόν με βάση πίνακες επανασύνδεσης που θα αποστέλλονται 

με email από το αρμόδιο τμήμα ή το Call Center μέχρι τις 8 μμ.  

Α6) Το πρόγραμμα Διακοπών-Ακυρώσεων θα διακόπτεται κάθε Παρασκευή στις 14.00. Το 

απόγευμα Παρασκευής, καθώς και το Σάββατο θα γίνονται μόνο επανασυνδέσεις. 

       Ο πίνακας των  εργασιών διακοπής ή ακύρωσης (εκτός των επανασυνδέσεων) θα χορηγείται ανά 

εβδομάδα και θα περιλαμβάνει εντολές των προς εκτέλεση εργασιών, όπως αναφέρονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ 1, οι οποίες θα ολοκληρώνονται μέχρι την χορήγηση του νέου πίνακα . 

 

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες 

 
1) Όπου κατά την τελική σύνδεση των εξαρτημάτων - διακοπτών της υδροληψίας υπάρχει πρόβλημα 

σύνδεσης, λόγω διαφοράς μήκους ή απόκλισης με την σωλήνωση προς τον υδρευόμενο χώρο, θα 

τοποθετείται τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα κατάλληλου μήκους με χρέωση του αναδόχου.  

2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αρχείο φωτογραφικής τεκμηρίωσης εργασιών, για κάθε θέση 

υδροληψίας. Η φωτογραφική τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει μία φωτογραφία πριν την έναρξη των 

εργασιών και μία μετά το πέρας αυτών (συνολικά δύο φωτογραφίες για κάθε θέση υδροληψίας), στις 

οποίες θα φαίνονται ευκρινώς οι ενδείξεις του υδρομετρητή και ο τηλεσκοπικός διακόπτης. Το 
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αρχείο της φωτογραφικής τεκμηρίωσης θα συνοδεύει τον συμπληρωμένο από τον ανάδοχο Πίνακα 

Αφαίρεσης - Επανατοποθέτησης.  

3) Ο ανάδοχος θα φροντίζει με δικές του δαπάνες για την άρση εμποδίων που θα παρουσιάζονται 

κατά τις εργασίες (εντοπισμός του υδρομετρητή, αποκάλυψη, καθαρισμός, απομόνωση του 

υδρομετρητή, αποκατάσταση τυχόν διαρροών κλπ.).  

4) Οι εργασίες ακύρωσης - επανασύνδεσης των υδρομετρητών θα γίνουν από εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό. 

5) Τα εξαρτήματα που θα αντικατασταθούν θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και 

θα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Εταιρεία.  

6) Ο ανάδοχος θα συντάσσει καθημερινά και θα αποστέλλει με mail μετά το πέρας των εργασιών, 

αναλυτική κατάσταση με τις εκτελεσθείσες ακυρώσεις ή επανασυνδέσεις ή αντικαταστάσεις με 

πλήρη στοιχεία των υδρομετρητών και των εξαρτημάτων καθώς και των αντίστοιχων που 

τοποθετήθηκαν για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα, με mail, το αρμόδιο τμήμα (ΠΑΛΕ)  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει σχετικό με την πορεία των εργασιών.  

Τονίζεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ορθή και ακριβής καταγραφή των στοιχείων   των 

υδρομετρητών 

Β. Εκτέλεση σύμβασης από ανάδοχο  

Διευθύνων Μηχανικός 

Γενικός συντονιστής των συνεργείων του αναδόχου και υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης 

ορίζεται Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με ικανή προϋπηρεσία. Ο Διευθύνων μηχανικός είναι υπεύθυνος για 

την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη λήψη και εφαρμογή 

όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και 

κάθε τρίτου. Είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την ΕΥΑΘ προς αποφυγή προβλημάτων που 

αφορούν κυρίως μόλυνση του περιβάλλοντος.  

Ο ορισμός του Διευθύνοντα Μηχανικού σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι 

στην ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να ανακαλέσει τον ορισμό του 

Διευθύνοντα οποτεδήποτε, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με άλλον, του 

οποίου ο ορισμός υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ. 

Ο Διευθύνων Μηχανικός ή ο αναπληρωτής του έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνάντηση με 

την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών εφόσον αυτό του ζητηθεί. Σκοπός των συναντήσεων 

είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη βελτίωση της απόδοσης 

τους. 

Τεχνικός Ασφαλείας 

Ο ανάδοχος ορίζει και Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως 

Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να οριστεί και ο Διευθύνων Μηχανικός.  

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζημιές που τυχόν 

προκαλέσει. Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για 

την αποκατάστασή του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη 
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διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα πιθανή έκπτωσή του, ανεξάρτητα από 

ποινικές ή αστικές ευθύνες.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ. 

Υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του κράτους (πχ 

Επιθεώρηση Εργασίας). Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

 

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού του, η ΕΥΑΘ, μετά από 

γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων, τον καλεί να τους εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο 

ανάδοχος δεν τους εξοφλήσει, η ΕΥΑΘ συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και 

πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους για λογαριασμό του αναδόχου, μέχρι τρεις το πολύ μήνες από 

την όχληση των ενδιαφερόμενων. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη 

σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες της ΕΥΑΘ ή άλλης υπηρεσίας, και να τις διευκολύνει  με τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν. Προς τούτο ο ανάδοχος θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση 

από την ΕΥΑΘ. 

Ο ανάδοχος μεριμνά για την τήρηση όλων των νόμιμων μέτρων για την απρόσκοπτη και ομαλή 

παροχή των υπηρεσιών του, και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και 

υγιεινής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Μεριμνά για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος ή 

ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα 

συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του. Χορηγεί δε στο προσωπικό 

του τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία καθώς 

και επιπλέον εργαλεία, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και ότι κατά περίπτωση απαιτείται 

και δεν αναφέρεται ρητά (όπως όργανα μέτρησης επικίνδυνων αερίων, μηχανήματα εξαερισμού, 

μάσκες αερίων, στολές κλπ.) για ασφαλή εργασία. 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί  για την παροχή των υπηρεσιών του θα διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας και βεβαιώσεις πληρωμής τελών και ασφάλισης.  

Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, η ΕΥΑΘ δικαιούται να τις αναθέσει σε 

τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο. 

Ο ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων δικαίου που αφορούν την παροχή 

των υπηρεσιών του, υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην ΕΥΑΘ τις κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν εντολές των διαφόρων αρχών.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την προετοιμασία για διεξαγωγή εργασιών σε 

χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτείται συνεννόηση ή αδειοδότηση από 

τρίτους.   

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί ημερολογιακή κατάσταση για κάθε πραγματοποιηθείσα 

εργασία.  

Ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί να διακόψει προσωρινά τη ροή του προγράμματος μετά από κλήση 

του Προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος ή της αρμόδιας Δ/νσης. 
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Μηνιαία έκθεση εργασιών 

Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει έντυπα και ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή:  

Α. Μηνιαία Έκθεση κάθε είδους εργασιών που εκτελέστηκαν. Η έκθεση θα βασίζεται στα δελτία 

εργασίας που έχουν συνταχθεί από κοινού από προσωπικό του Αναδόχου και της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  

Η έκθεση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο που όρισε ο Ανάδοχος για το έργο και θα υποβάλλεται 

το αργότερο εντός 30 ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται. Η έκθεση αναφέρει: 

α. Την ημερομηνία και τον χώρο που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 

β. Το είδος και την ποσότητα των εργασιών 

γ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της εντολής εργασιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

δ. Την Επιτροπή που έχει ορίσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την παρακολούθηση των εργασιών 

ε. Συγκεντρωτική κατάσταση με τους κωδικούς τιμής του προϋπολογισμού 

Η Έκθεση μπορεί να περιέχει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν σε όλα όσα συνέβησαν κατά το συγκεκριμένο μήνα. 

Σχολιασμό τυχόν παρατηρήσεων για δυσκολίες στις εργασίες και προτάσεις για θεραπεία εξωγενών 

και μη αιτιών. 

Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων που απαιτούνται για την 

αποτελεσματικότερη διενέργεια των εργασιών. 

Β. Ονομαστική κατάσταση προσωπικού για τον μήνα που αναφέρεται η Έκθεση στην οποία θα 

φαίνονται ποιο προσωπικό έχει εργαστεί και πόσα ημερομίσθια έχουν πραγματοποιήσει. 

Στο τέλος της σύμβασης (και πριν την οριστική παραλαβή), ο Π.Υ. θα συντάξει και θα υποβάλει 

στην Επιτροπή Παραλαβής και στην αρμοδία Διεύθυνση της ΕΥΑΘ Α.Ε. τη Συνολική Έκθεση 

Εργασιών σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. Η έκθεση αυτή θα βασίζεται στις 

μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

(κείμενα, διαγράμματα, πίνακες, αναλύσεις κλπ.) και σημαντικά περιστατικά κατά τη διάρκεια των 

εργασιών. 

Τόσο τα σχετικά έντυπα των εργασιών, όσο και η συνολική ημερολογιακή κατάσταση καταγραφής 

αυτών, θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα από τον Π.Υ., σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από 

την ΔΕΚ.  

Υλικά – Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Μέσα 

Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. (τηλεσκοπικοί διακόπτες ασφαλείας) για την παροχή 

των υπηρεσιών θα είναι κατάλληλα, καινούργια και πολύ καλής ποιότητας. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές τους παρατίθενται στο τέλος του παραρτήματος. Η παραλαβή και έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών που ενσωματώνονται γίνεται από την αρμόδια επιτροπή. Βλάβες που θα 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα αναφέρονται άμεσα στην αρμόδια 

Δ/νση της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στην μηνιαία έκθεση.  

Οι δαπάνες για την αποκατάσταση των βλαβών βαρύνουν: α)τον Ανάδοχο σε περίπτωση που αυτή 

οφείλεται σε κακό χειρισμό, ή παράβλεψη του προσωπικού του Π.Υ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
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διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση της βλάβης μετά από ενημέρωση και έγκριση του αρμόδιου 

Τμήματος της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούταινα διαθέσει τον απαραίτητο μηχανικό, μηχανολογικό καθώς και 

αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα απαιτούνται για την άρτια 

και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. 

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ Α.Ε., ο ανάδοχος παραμένει 

εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Σε 

περίπτωση που ο εξοπλισμός (ή μέρος αυτού) αποδειχθεί κατά την παροχή των υπηρεσιών 

ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης. 

Τα υλικά και ειδικά τεμάχια που συναντώνται κατά την παροχή των υπηρεσιών ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον κύριο των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα 

κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και 

ειδικών τεμαχίων κατά την εξαγωγή τους.  

Δαπάνες αναδόχου  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη 

παροχή των υπηρεσιών του. Ενδεικτικά βαρύνεται με: 

α) Δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια με τις νόμιμες εργοδοτικές προσαυξήσεις, δώρα, έκτακτες 

αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, οδοιπορικά κλπ. για το σύνολο του προσωπικού του. 

 β) Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών.  

γ) Δαπάνες για τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές από τις αποθήκες του αναδόχου 

μέχρι το σημείο εκτέλεσης της εργασίας.  

δ) Δαπάνες για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, 

που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 

κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία.  

ε) Δαπάνες για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας.  

στ) Δαπάνες εμβολιασμών και λήψης των απαραίτητων μέτρων υγείας για όλο ανεξαιρέτως το 

προσωπικό του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ) Δαπάνες σύνταξης όλων των τεχνικών εκθέσεων και αυτών που αφορούν ευρύτερες εργασίες 

συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου σε εκτυπωμένη  ηλεκτρονική μορφή. 

η) Δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης. 

θ) Δαπάνες ασφάλισης και αποζημίωσης για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο προσωπικό του, 

στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στην παροχή υπηρεσιών. 

ι) Δαπάνες ασφάλισης και αποζημίωσης για φθορές σε εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ λόγω κακών 

χειρισμών του προσωπικού του. 

κ) Δαπάνες προμήθειας των τηλεσκοπικών διακοπτών ασφαλείας και μικροΰλικών τοποθέτησης. 

λ) Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη λειτουργίας της ΠΥ, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου 

ασφαλείας και υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ :ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
                                                            ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" Χ 3/4" ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ13828. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και θα είναι κατάλληλοι για 

ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 bar. 

Πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) αναγράφονται τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

Διάμετρος σφαιρικού κρουνού 

Πίεση λειτουργίας 

Έτος κατασκευής 

Η υδραυλική πίεση δοκιμής του κρουνού πρέπει να είναι 25 bar ενώ η πίεση στεγανότητας 

16 bar. Η δοκιμή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. Ο 

κρουνός θα φέρει τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνων 

στέλεχος, κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνων 

στέλεχος θα είναι προσαρμοσμένο στον κρουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται 

απόλυτη στεγανότητα σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος και αν βρίσκεται. 

Η ελεύθερη διατομή του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι απόλυτα όμοια με αυτή της 

σφαίρας του κυρίως κρουνού. Η δυνατότητα αυξομείωσης του συνολικού μήκους του 

κρουνού, με τη χρήση του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον 12mm. Το 

συνολικό μήκος του κρουνού με κλειστή την ολισθαίνουσα είναι 90 ±1 mm. 

Ο κρουνός στη μία πλευρά του θα φέρει αρσενικό σπείρωμα 3/4’’, ενώ στο άλλο άκρο 

υπάρχει ελεύθερα περιστρεφόμενο ρακόρ με σπείρωμα θηλυκό 3/4’’ σύμφωνα με το ISO 

228 (DIN 259 BSP 2779). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δυνατότητα αντικατάστασης ή 

ρύθμισης της στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα του κρουνού, επί τόπου, χωρίς την 

αποσυναρμολόγησή του από το δίκτυο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 

Ο σφαιρικός κρουνός μέσω ειδικού συστήματος κλειδώματος το οποίο μπορεί να 

τοποθετηθεί επί τόπου και εκ των υστέρων της τοποθέτησης του κρουνού, χωρίς την 

απομάκρυνση από το δίκτυο μπορεί 

•    να ασφαλίζεται σε κλειστή θέση 

να ασφαλίζεται σε ανοιχτή θέση 

να επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του κρουνού 

Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις κλειδώματος που απαρτίζονται από σύρμα με 

μολυβδοσφραγίδα ή λουκέτα με αλυσίδα, απλά κλειδιά κλπ. 

Το ξεκλείδωμα του κρουνού θα πρέπει α γίνεται με ειδικό κλειδί που θα είναι αδύνατο να 

αντιγραφεί. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από κατασκευαστικά σχέδια με διαστάσεις 
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και υλικά κατασκευής του τηλεσκοπικού κρουνού, του συστήματος κλειδώματος και του 

ειδικού κλειδιού χειρισμού των κρουνών. Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στην προσφορά του το κόστος προμήθειας 5 κλειδιών τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν 

μαζί με τους κρουνούς. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σώμα του κρουνού και τηλεσκοπική διάταξη : από ορείχαλκο CW617Ν βάσει του 

ΕΝ12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

Σφαίρα: διάμετρος οπής 15 mm τουλάχιστον, υλικό κατασκευής ορείχαλκος CW617N, 

διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα επιφάνειας Rz < 0,5 

m κατά DIN 4766. 

Άξονας: από ορείχαλκο CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ12165 ή CW614N βάση του 

ΕΝ12164. 

Στεγανοποίηση άξονα: με δακτύλιους από καθαρό TEFLON (P.T.F.E.) και ροδέλες από 

ορείχαλκο CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ12165 ή CW614N βάσει του 

ΕΝ12164. 

Στεγανοποίηση σφαίρας με καθαρό TEFLON (P.T.F.E.). 

Στεγανοποίηση του τηλεσκοπικού στελέχους με δακτυλίους από NBR (τουλάχιστον 

δύο) ή άλλο ισοδύναμο ελαστικό. 

Μοχλός χειρισμού :από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165 ή CW614N 

βάσει του ΕΝ12164, όμοιας ποιότητας με το σώμα του κρουνού. 

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως 95 °C. 

 

Άρθρο 3: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν:  

 

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την παροχή 

υπηρεσιών που αποτελεί αντικείμενο της της παρούσας Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Στην περίπτωση 
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ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

ένωσης.   

 

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν: 

2.1 Να έχουν εκτελέσει επί ποινή  αποκλεισμού   τα τελευταία πέντε (5) έτη 

(01.01.2014-31.12.2018) συμβάσεις με αντικείμενο αντίστοιχο της ζητούμενης παροχής 

υπηρεσιών που εκτελέστηκαν διαδοχικά ή παράλληλα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με 

τον προϋπολογισμό της παρούσας Παροχής Υπηρεσιών. 

2.2  Να διαθέτουν την ακόλουθη ελάχιστη στελέχωση σε προσωπικό: 

       α. Έναν (1) Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου  

       β.  Ικανό αριθμό πτυχιούχων υδραυλικών. 

Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να δύναται να επικοινωνεί γραπτά και προφορικά στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

3.1 Πιστοποίηση EN ISO 9001: 2008 (για την φύση των εργασιών που περιγράφονται στη 

διακήρυξη) ή ισοδύναμη 

3.2 Πιστοποίηση EN ISO 14001: 2004 (για την φύση των εργασιών που περιγράφονται στη 

διακήρυξη) ή ισοδύναμη 

 

4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 

τους 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 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

Άρθρο 4:  Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης  (για τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) 

1. Για την απόδειξη καταλληλότητας της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ προσκομίζεται: 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους  εγκατάστασης. 
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2. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2  του 

άρθρου 3 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω επί ποινή 

αποκλεισμού, αποδεικτικά εμπειρίας: 

-Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης για υπηρεσίες τα οποία πρέπει συμπεριλαμβάνουν κατά 

ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

• Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία). 

• Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση. 

• Κύριος του Έργου / Φορέας Ανάθεσης. 

• Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών. 

• Τελική Αξία Εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και επικαιροποίηση. 

• Υπηρεσίες που παρείχε ο Ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο  

   αντικείμενο αυτών. 

• Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

• Πιστοποιητικό εμπρόθεσμης και έντεχνης εκτέλεσης των υπηρεσιών (υποβάλλεται  

 και στην περίπτωση εν εξελίξει συμβάσεων για την έντεχνη εκτέλεση των υπηρεσιών  

και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων). 

 

Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών και 

θα συνοδεύονται σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξωτερικό από επικυρωμένες επίσημες 

μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. 

Εάν οι πελάτες ήταν αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα 

υποβληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 

Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα 

συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα. 

 

3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 3 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 Πιστοποίηση EN ISO 9001: 2008 (για την φύση των εργασιών που περιγράφονται στη 

διακήρυξη) ή ισοδύναμη 

 Πιστοποίηση EN ISO 14001: 2004 (για την φύση των εργασιών που περιγράφονται στη 

διακήρυξη) ή ισοδύναμη 

 

4. Για την απόδειξη της στήριξης στην ικανότητα τρίτων 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων,  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 10 των 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 3 των 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,  για 

την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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 Η ως άνω δέσμευση μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

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. 

 

 
Άρθρο 5:  Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς  

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα με ποινή αποκλεισμού: 

1. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσιών 

2. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών από την 

κατασκευάστρια εταιρεία.  

3. Κατασκευαστικά σχέδια των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών, με πλήρη στοιχεία 

(μεγέθη, πιέσεις, υλικά κατασκευής κλπ)  

4. Πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών 

5. Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των διακοπτών που 

προσφέρει για τέσσερα (4) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους διακόπτες 

στους οποίους θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου 

εγγύησης.  

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου 

κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, 

κ.λ.π.). 

7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών με το πρότυπο 

13828 από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οίκο – ινστιτούτο (χώρα της Ε.Ε.). Δηλώσεις 

συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο πρότυπο δεν γίνονται αποδεκτές.  

8. Πιστοποιητικά καταλληλότητας των επιμέρους υλικών των προσφερόμενων τηλεσκοπικών 

διακοπτών από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα της Ε.Ε)  εργαστήριο – ινστιτούτο. 

9. Χημικές αναλύσεις των κραμάτων κατασκευής των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών 

από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα της Ε.Ε)  εργαστήριο – ινστιτούτο. 

10. Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμής των 

τηλεσκοπικών διακοπτών  

11. Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του προμηθευτή των προσφερόμενων τηλεσκοπικών διακοπτών  

12. Δύο (2) δείγματα των προσφερόμενων διακοπτών, για αξιολόγηση σε πρακτική δοκιμασία 

Τα δείγματα θα κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς. 

 

Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά κλπ. που θα συμπεριληφθούν στην 

Τεχνική Προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αλλοδαπά έγγραφα θα συνοδεύονται 

απαραίτητα από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (δικηγόρο με την αντίστοιχη επικύρωση του δικηγορικού 

του συλλόγου ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών), είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, τα τεχνικά 

φυλλάδια, τα εγχειρίδια, τα τεχνικά σύμβολα και οι διεθνείς τεχνικοί όροι, μπορούν να υποβάλλονται 

στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Τα έγγραφα 
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προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, σύμφωνα με τον 

Ν.4250/2014. 

 

Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής  προσφοράς 

Τιμολόγηση στις επιμετρούμενες με μονάδα μέτρησης εργασίες 

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω εργασίες που επιμετρούνται με μονάδα 

μέτρησης όπως αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα ημερομίσθια, μηχανήματα, οχήματα με τους χειριστές τους, υλικά, μικροϋλικά και 

εργαλεία κτλ. που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και για την λήψη 

όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Όλες οι εργασίες πρέπει 

να γίνονται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις 

ασφάλειας που διέπουν την λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων της Ύδρευσης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας. 

Η  ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο, κατά την κρίση της, να 

χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους (μηχανήματα - προσωπικό), καθώς και να καθορίσει την ώρα 

πραγματοποίησης της εργασίας, προκειμένου να επιτύχει ταχύτερη εκτέλεση της εργασίας και 

μικρότερη όχληση του κοινωνικού συνόλου. Η τιμή της εκτελεσθείσας εργασίας δεν αλλάζει 

οποιαδήποτε στιγμή και να πραγματοποιηθεί. 

Η δαπάνη για κάθε επιμετρούμενη με μονάδα μέτρησης εργασία θα προκύπτει από τις τιμές του 

προυπολογισμού, μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφερθεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/

Α 
Είδος Εργασίας Κωδικός  Μονάδα 

Τιμή 

μονάδος 

(ευρώ) 

πλέον 

ΦΠΑ 

Ποσοστό 

έκπτωσης  

1 

Αντικατάσταση ή 
τοποθέτηση νέου 
τηλασκοπικού διακόπτη 
ασφαλείας 3/4" Χ 3/4", 
διαμέτρου οπής σφαίρας 
Φ15 με την προμήθεια των 
διακοπτών και όλων των 
απαιτούμενων υλικών από 
τον Ανάδοχο  

1 τεμ. 22,00 Α 

2 Χειρισμός τηλεσκοπικού 
διακόπτη ασφαλείας 

2 τεμ. 1,50 Α 

3 Αντικατάσταση 
πεταλούδας χειρισμού σε 

3 τεμ. 3,50 Α 
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υφιστάμενο τηλεσκοπικό 
διακόπτη ασφαλείας 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

58.000,00

€ 

 

 
Φ.Π.Α. 24%: 

13.920,00

€ 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

71.920,00

€ 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Α (τιμή επί τις εκατό), έως δύο 

δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως, επί των τιμών του προϋπολογισμού  του παραπάνω 

πίνακα. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός στον οποίο θα αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης  Α που θα αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. 

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. 

Η οικονομική προσφορά δίδεται για το σύνολο της σύμβασης. Δεν επιτρέπεται να υποβληθούν 

προσφορές για μέρος αυτής.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

 

Άρθρο 7: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εξάντλησης του συμβατικού ποσού των 58.000,00 € 

πλέον ΦΠΑ, με μέγιστο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης στον 

ανάδοχο του 1
ου

 Πίνακα Εργασιών. 

 

Άρθρο 8: Ασφάλιση   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη της ΠΥ να ασφαλίσει το σύνολο δραστηριοτήτων του και 

«κατά παντός κινδύνου» και «αστικής ευθύνης», καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά, για το χρονικό 

διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  με 

την έναρξη της ΠΥ να την ασφαλίσει έναντι παντός κινδύνου ζημίας και ατυχημάτων που θα 

προκληθούν στο προσωπικό του, στο προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε και σε τρίτους για σωματικές και 

υλικές βλάβες ύψους μέχρι 58.000,00 €. 
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Άρθρο 9: Παραλαβή υπηρεσιών  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο έλεγχος της έντεχνης παροχής αυτών γίνεται από 

την Επιτροπή Παραλαβής της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτείται από στελέχη της 

Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΔΕΚ) και συνεργάζεται άμεσα με αυτή. Ο διευθύνων 

μηχανικός του αναδόχου παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Η άρνηση παροχής των πληροφοριών, η απόκρυψη 

στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών συνεπάγονται την απομάκρυνσή του κατόπιν έγγραφης 

εντολής της ΕΥΑΘ προς τον ανάδοχο.  

Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει μηνιαίο πρωτόκολλο για την τμηματική παραλαβή των 

υπηρεσιών του αναδόχου, καθώς και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στο τέλος της σύμβασης. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΥΑΘ με απόφαση η οποία 

κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 10: Αντικατάσταση μελών προσωπικού 

Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης διαπιστωθεί ότι μέλος του προσωπικού του αναδόχου δε 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ έχει δικαίωμα να 

ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου, η 

ΕΥΑΘ μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα 

αμείβονται από την ΕΥΑΘ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 

Άρθρο 11: Πλημμελής εκτέλεση σύμβασης   

Η ΔΕΚ εκτελεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης τυχόν πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά από εισήγηση 

της ΔΕΚ, υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων και με απόφαση του ΔΣ 

δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση, να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, και να καταλογίσει στον ανάδοχο ζημιές από τις πράξεις ή παραλείψεις του ή να 

επιβάλλει ποινικές ρήτρες (σύμφωνα με το άρθρο 26 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) 

 

Άρθρο 12: Ποινικές ρήτρες 

Οι ποινικές ρήτρες (σύμφωνα με το άρθρο 26 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) επιβάλλονται με απόφαση 

του ΔΣ της ΕΥΑΘ μετά από εισήγηση της ΔΕΚ και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο 

λογαριασμό του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική 

ευθύνη του αναδόχου ή τυχόν άλλες διοικητικές κυρώσεις. Μπορούν να επιβληθούν ένα (1) μήνα 

μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών και είναι δυνατό να επιβληθούν σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.  

Άρθρο 13: Έκπτωση  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

εντολές της ΔΕΚ που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΚ και γνωμοδότησης της 
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Ε.Π.Π., το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση 

κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου, καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ 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 

(σύμφωνα με το άρθρο 26 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  

Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και  

ώρες: τηλ 2310 966968, -972, -928, fax: 2310 283117. 

                                                                                                          Θεσσαλονίκη  4/11/2019 

     

       Η συντάξασα 

 

 Χρύσα Τσελεγκαρίδου 

      Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών, 

                       Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

                   Νικόλαος Βακαλφώτης 

 

 

     Για τους γενικούς όρους 

   Ο Διευθυντής Οικονομικών  

      

 

     Δημήτρης Αλεξανδρής 

                     Για  τους  ειδικούς  όρους 

                          Η Διευθύντρια ΔΕΚ 

 

 

                             Μαρία Σαμαρά 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος 

 

Νικόλαος Στεργιόπουλος 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

                                                                   Πέτρος Νάστος 


