Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Νο 20/2020

Για τη
Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

[Προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης: 94.000,00€ πλέον ΦΠΑ,
δικαίωμα προαίρεσης: 94.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με δικαίωμα προαίρεσης: 188.000,00€ πλέον ΦΠΑ ]

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για τη Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών προϋπολογισμού 94.000,00 πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης δύο
(2) επιπλέον μηνών, προϋπολογισμού 94.000,00 € πλέον ΦΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 188.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Συνοπτική περιγραφή

Τίτλος

Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας
Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ
94.000,00 πλέον ΦΠΑ

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ):

με δικαίωμα προαίρεσης 94.000,00 €
πλέον ΦΠΑ

CPV:

CPV 90481000, CPV 50000000, CPV 51100000

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
προσφερόμενης τιμής

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

21/4/2020

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

21/4/2020

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών

8/5/2020

Ημερομηνία και ώρα Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης

14/5/2020 ώρα 09:00
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1.

1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
Επωνυμία

Εταιρεία
Ύδρευσης
και
Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Εγνατίας 127

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54635

Τηλέφωνο

2310 966 968

Φαξ

2310 969430

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@eyath.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ελένη Παχατουρίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eyath.gr

Αναθέτων Φορέας, Κύριος του Έργου και Εργοδότης είναι η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 127, ΤΚ 54635.
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του
Διαγωνισμού.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Φορέας που εκτελεί τη σύμβαση είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Όργανο που αποφαίνεται επί διοικητικών προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης είναι
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Είδος Αναθέτοντος Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 224 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» και το διακριτικό
τίτλο ΕΥΑΘ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, ΦΕΚ Α 248/3.11.1998) και προήλθε από τη
συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΥΘ ΑΕ) και Οργανισμός
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΑΘ ΑΕ). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των ΝΠΔΔ
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ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ. Διέπεται
από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και συμπληρωματικά από τις διατάξεις
του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β, καθώς και από το Ν.3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002.
Τελεί δε υπό την εποπτεία των υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε
διάρκεια αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το
αρχικό καταστατικό της εγκρίθηκε με την Αρ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30.07.2001) απόφαση κι είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 41913/06/B/98/32.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι το ύδωρ κατά την έννοια του άρθρου 230 του ν.
4412/2016 και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην περιοχή της
επιχειρησιακής του δραστηριότητας (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κ.α.).
Εφαρμοστέο δίκαιο
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ
(άρθρα 222-338) και του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, καθώς και τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, τα έγγραφα της σύμβασης
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.eyath.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο ίδιος ο Αναθέτων Φορέας. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από ίδιους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου – παρόχου των υπηρεσιών: αποδοτικής
λειτουργίας, συντήρησης, υγιεινολογικής παρακολούθησης και συνολικής ευθύνης της Μονάδας
Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ, κωδ. NUTS EL522, για δύο (2) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης
δύο (2) επιπλέον μηνών.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις «υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες - υπηρεσίες
λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες».
Ταξινόμηση κατά CPV 90481000 (άλλη σχετική CPC 94) και CPV 50000000 (υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης), CPV 51100000 (υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού).
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Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, ανέρχεται στο ποσό των
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (94.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για άλλους δύο (2) μήνες, προϋπολογιζόμενης αξίας ενενήντα
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (94.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, ανέρχεται σε
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (188.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα παραρτήματα
Α και Β της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
της τιμής.

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


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



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



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



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



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



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



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



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



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,





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



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



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



του ν. 3959/2011 (Α' 38) “Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού»,



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



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



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



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
την αρ. 85/2020 αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την οποία α) εγκρίθηκε η
Διακήρυξη – Τεχνικές Προδιαγραφές και η διενέργεια του διαγωνισμού, β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8/5/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 14/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00

1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.
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Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη
διεύθυνση (URL) : http://www.eyath.gr στην διαδρομή : ΕΥΑΘ ► Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
► Διαγωνισμοί Έτους 2020, στις 21/4/2020.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B’ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες,
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Γ της
παρούσας διακήρυξης,
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται ως Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης,
η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Β της παρούσας
Διακήρυξης,
η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων,

Η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά
όρων, είναι αυτή που αναγράφεται στην παράγραφο 1.13 των Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που
συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Προφορικές επικοινωνίες είναι επιτρεπτές σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Κατά το χρόνο πριν την υποβολή των προσφορών είναι επιτρεπτή
και επιθυμητή η επί τόπου επίσκεψη των ενδιαφερόμενων στην ΕΕΛΘ, προκειμένου να γίνει διερεύνηση
του χώρου και των εγκαταστάσεων, όπου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της
σύμβασης, για την εξακρίβωση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και τη διαμόρφωση των
προσφορών. Προς τούτο ορίζεται ως πρόσωπο επικοινωνίας του Αναθέτοντος Φορέα για τις ως άνω
προφορικές επικοινωνίες ο Κων/νος Κωτούλας, τηλ. 2310969482 e-mail kkotoulas@eyath.gr

2.1.3 Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Παροχή Διευκρινίσεων
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι
και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και
απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις του Αναθέτοντος Φορέα επί των αιτημάτων
παροχής διευκρινίσεων παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
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υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων υπογράφεται, υποχρεωτικώς, ηλεκτρονικά. Αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από
χρηματοοικονομικά, πιστωτικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυητικές επιστολές –ανεξαρτήτως του φορέα έκδοσής τους- πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον
και επί ποινή απαραδέκτου 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 Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει
το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε
μέλος του, σε περίπτωση ένωσης, έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
α) την παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν,
β) τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που αναγράφονται στην παράγραφο 2.1.1 της παρούσας,
γ) τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης.
Κατά της παρούσας Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν τη νομική μορφή της
Κοινοπραξίας, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων οκτακοσίων ογδόντα (1.880,00) ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 14/12/2020 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 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:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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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.
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.
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.
2.2.3.2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων οικονομικός
φορέας όταν
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(α) 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 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.
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.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. 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
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 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 2.2.9.2 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 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.
2.2.3.5. Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση απόδειξη της ονομαστικοποίησης μετοχών ανώνυμης
εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3310/2005 (Α' 30)
2.2.3.6. 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 2.2.3.1,
2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.5 της παρούσας.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 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
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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.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 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 σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 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 ένωσης οικονομικών
φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Μέσο όρο του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες τρεις προηγούμενες του έτους
του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, μεγαλύτερο ή ίσο με την εκτιμώμενη
αξία της παρούσας σύμβασης (94.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.).
Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξία.
Σε περίπτωση ένωσης η οικονοµική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα
ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από µέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από
ένα µόνο µέλος αυτής.
2. Δανειοληπτική ικανότητα ανερχόμενη σε ποσοστό 50% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (94.000,00 ευρώ x 50% = 47.000,00 ευρώ).
Σε περίπτωση ένωσης η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να προκύπτει στο πρόσωπο
μιας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
Να διαθέτουν εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε
λειτουργία και συντήρηση μίας (1) τουλάχιστον εγκατάστασης, επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή/και
βιομηχανικών αποβλήτων ή/και βοθρολυμάτων, η οποία υποδέχεται και επεξεργάζεται υδραυλικό φορτίο
μεγαλύτερο ή ίσο των 10.000 m3/ημέρα (σε ετήσιο μέσο όρο) και η οποία περιλαμβάνει βιολογική
επεξεργασία μεθόδου ενεργού ιλύος με νιτροποίηση - απονιτροποίηση. Η ζητούμενη παροχή των 10.000
m3/ημέρα, αφορά σε πραγματική δυναμικότητα λειτουργίας κατά το έτος που δηλώνεται ως εμπειρία και
δεν αφορά στη δυναμικότητα σχεδιασμού της εγκατάστασης.
Η εμπειρία αυτή πρέπει να έχει αποκτηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή
παράλληλες, την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι αν το υδραυλικό φορτίο εισόδου αναφέρεται σε ισοδύναμο πληθυσμό και δεν
προκύπτει η πραγματική υδραυλική φόρτιση θα λαμβάνεται τυπική τιμή ανά ισοδύναμο κάτοικο ίση με
200lt/ανά ημέρα.
Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής του προσφέροντος σε ένωση προσώπων, ο
προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι συμμετείχε στο σχήμα με ποσοστό τουλάχιστον 25%.
Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ενώσεων προσώπων, το ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να
διαθέτει πλήρως και αυτοτελώς την ανωτέρω εμπειρία, είτε αυτόνομα είτε ως μέλος ένωσης στην οποία
όμως εκτέλεσε τις εν λόγω υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης και σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το
μέλος αυτό θα ορίζεται συντονιστής της ένωσης προσώπων.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

περιβαλλοντικής διαχείρισης

και

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν επί ποινή
αποκλεισμού κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης:
α)
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε δραστηριότητες αντίστοιχες με τις υπό ανάθεση, κατά ISO
9001 ή ισοδύναμο,
β)

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σε δραστηριότητες αντίστοιχες με τις υπό ανάθεση,
κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο και

γ)

πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε δραστηριότητες αντίστοιχες με τις υπό
ανάθεση, κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 ή ισοδύναμο.

Σε περίπτωση ένωσης το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
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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.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με την παρούσα διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το
Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). To ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3
της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.
Επίσης, εάν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7 της παρούσας).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας που
αναθέτει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ,αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, όταν ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερο όρο της παρούσας διακήρυξης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
γ) Ιδίως για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ’ της παρούσας πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού).
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
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πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 (εκτός της 2.2.3.2 περίπτωση γ’) και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 306 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από
τον Αναθέτοντα Φορέα πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με την υποβολή της προσφοράς τους (σύμφωνα με
Άρθρο 2.4.3.3. – ειδικά δικαιολογητικά συμμετοχής):
α) Για την περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.5: Υπεύθυνη δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα, κατά τις τρεις προηγούμενες
του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε η
παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αφορά όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο υποψήφιος
Ανάδοχος. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
Προς απόδειξη των ανωτέρω οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα τις οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν τα στοιχεία που δήλωσαν με
την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
β) Για την περίπτωση 2 της παραγράφου 2.2.5: βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας από ημεδαπό ή
αλλοδαπό αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή επίσημο φορέα που χορηγεί βεβαιώσεις δανειοληπτικής
ικανότητας για την δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ή της
διαγωνιζόμενης ένωσης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το
ανωτέρω δικαιολογητικό, μπορεί να αποδεικνύει την δανειοληπτική ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για
κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας οι οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν με την προσφορά τους [σύμφωνα με Άρθρο 2.4.3.2. και φάκελο δικαιολογητικών
τεχνικής προσφοράς ( Άρθρο 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ] τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
Πίνακες που συντάσσονται από τους προσφέροντες οικονομικοί φορείς και φέρουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, στους οποίους θα δηλώνονται για τα επικαλούμενα έργα και υπηρεσίες κατ’
ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονομασία της Εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες του διαγωνιζομένου.
• 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.
• Σύντομη Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων (μέθοδος, στάδια επεξεργασίας) με σαφή αναφορά
στη δυναμικότητα σχεδιασμού και στη φόρτιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια
της παροχής υπηρεσιών.
• Υπηρεσίες που παρείχε ο Ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο αντικείμενο αυτών.
• Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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Προς απόδειξη των ανωτέρω οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τα επικαλούμενα έργα και υπηρεσίες,
από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα δηλούμενα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων. Από τα
πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης πρέπει κατ’ ελάχιστο να προκύπτουν: α) η επωνυμία του
φορέα ανάθεσης, β) το πρόσωπο του αναδόχου, γ) το αντικείμενο της σύμβασης, δ) η διάρκεια της
σύμβασης και ε) η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και η εν γένει καλή εκτέλεση της
σύμβασης.
Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις 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 οι πελάτες ήταν ιδιωτικοί φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα
συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που διαθέτουν.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του
Προσαρτήματος Β του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 επ. του ν. 4412/2016.
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Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση
των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται
ονομαστικά το μέρος (ποσοστό συμμετοχής) της σύμβασης που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της ένωσης,
ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Αναθέτοντος Φορέα.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
το δηλώνει κατά την υποβολή της προσφοράς με την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ (Παράρτημα Γ της
παρούσας) και προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 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.
Β.10. Διευκρινίσεις ως προς τα αποδεικτικά έγγραφα που γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Τα αποδεικτικά
στοιχεία τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά σε απλή φωτοτυπία εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποδεικτικών εγγράφων της παραγράφου 2.2.9.2 ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στην χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο Αναθέτων
Φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 257 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου «.pdf» και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από τον οικονομικό φορέα στον
Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Τα ως άνω πρωτότυπα δικαιολογητικά μπορούν είτε να προσκομίζονται στο πρωτόκολλο
του Αναθέτοντος Φορέα από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην
παράγραφο 1.1. της παρούσας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής κρίσιμο χρόνο για την
εμπρόθεσμη υποβολή συνιστά η ημερομηνία αποστολής τους, εφόσον αυτή αποδεικνύεται. Ο
σφραγισμένος φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπα
δικαιολογητικά για το διαγωνισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ (Διακήρυξη Νο 9/2020) για τη λειτουργία της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης».
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε συγκεκριμένη εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.2.6 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Γ). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
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προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Οι οικονομικοί
φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 παρ. 1 περ. α) του ν. 4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού σε πρωτότυπη μορφή στον Αναθέτοντα
Φορέα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
2.4.3.2 Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς περιέχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή των οικονομικών φορέων, οι οποίες αναγράφονται στο άρθρο 1 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης).
2.4.3.3. Ειδικά δικαιολογητικά συμμετοχής
Περιέχονται, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των οικονομικών φορέων, όσα αναφέρονται στο
Άρθρο 2.2.9.2. παρ. Β.3. α & β.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Ως οικονομική προσφορά δίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσφέρουν οποιαδήποτε τιμή
μικρότερη ή ίση με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά νοείται αυτή που περιλαμβάνει τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως ενδεικτικά κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ
και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ και 0,02% υπέρ του δημοσίου για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου).
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική
προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, β) προσφέρεται τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
310 του ν. 4412/2016 και δ) η τιμή προσφέρεται υπό αίρεση.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας (αποσφράγιση) του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της παρούσας Διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία υποβάλλεται από προσφέροντα που στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου (δανειστή) κατά την
έννοια της παραγράφου 2.2.8 της παρούσας, αλλά ο τρίτος, είτε έχει υποβάλει και ο ίδιος αυτοτελώς
προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό, είτε έχει στηρίξει και έτερο προσφέροντα κατά την έννοια της
παραγράφου 2.2.8 της παρούσας,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
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ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητώς αναγράφεται στους όρους της παρούσας ως λόγος απόρριψης της
προσφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ρητώς στο σχετικό όρο της παρούσας να αναγράφεται η
έννοια «απαράδεκτη/ος», «απορρίπτεται», ή «αποκλείεται».
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντος
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 που εφαρμόζεται αναλογικά για τους
αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 315 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 14/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09 :00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται
και ενιαία.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών όλων των διαγωνιζομένων.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
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προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο Αναθέτων
Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση σε πρωτότυπη μορφή, εφόσον
απαιτείται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν τα
δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτούς στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότ έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος
Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 316 παρ. 2 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, έκδοση απόφασης επί της αίτησης
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2016,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν αυτός προβλέπεται σύμφωνα
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Α ν.
4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της
σύμβασης θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που κάποιος εκ των αναδόχων δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 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 του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας
ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης αν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, κατά
το άρθρο 364 παρ. 2 περ. β’ ν. 4412/2016.
Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να υποβάλει συμπληρωματική αιτιολογία επί της προσβαλλόμενης πράξης
έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, όπως
αυτή προκύπτει βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016
στοιχεία.
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι έξι (6) μήνες από την πρόσκληση του
Αναθέτοντος Φορέα προς τον ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως
άνω εγγύησης ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του Βιβλίου ΙΙ του
ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Οι λοιποί ειδικοί όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές,
που έχουν ενσωματωθεί ως Παράρτημα Α της παρούσας.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Αν οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης ανατεθούν σε υπεργολάβο, τον οποίο ο
ανάδοχος δήλωσε με την προσφορά του, για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η προσκόμιση
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του υπεργολαβικού συμφωνητικού. Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό λόγο, για τον οποίο
δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
υπεργολάβο, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί κατά την κρίση του να εγκρίνει την αντικατάστασή του με άλλον
υπεργολάβο που διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα. Αν ο ανάδοχος δεν συστήσει τελικά για την
εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης την υπεργολαβία, για την οποία δεσμεύτηκε με την προσφορά του,
κηρύσσεται έκπτωτος και επέρχονται οι νόμιμες εις βάρος του συνέπειες. Από την κήρυξη έκπτωσης
μπορεί να απαλλαγεί ο ανάδοχος, αν αποδείξει ότι η μη σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε
λόγους αντικειμενικής ανωτέρας βίας ή σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του
υπεργολάβου. Αν η μη σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε λόγους που αφορούν το πρόσωπο
του υπεργολάβου που δηλώθηκε, ο ανάδοχος οφείλει είτε να εκτελέσει ο ίδιος το τμήμα / τα τμήματα της
σύμβασης που θα ανέθετε σε υπεργολάβο, είτε να τα αναθέσει σε νέο υπεργολάβο, που θα διαθέτει τα
ίδια ή περισσότερα προσόντα, του οποίου τα στοιχεία θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.3 της παρούσας Διακήρυξης.
4.4.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα Φορέα
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στη σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, που θα διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα, τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.4. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ο Αναθέτων Φορέας απαιτεί την αντικατάσταση του υπεργολάβου, κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/2016.
4.4.5. Σε υπεργολάβο δεν μπορεί να ανατεθεί ποσοστό της σύμβασης σε βαθμό που να αποξενώνεται ο
ανάδοχος από την εκτέλεσή της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση του όλου αντικειμένου
της σύμβασης σε υπεργολάβο.

4.5 Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.
Οι τροποποιητικές συμβάσεις υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 337 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 338 του ν. 4412/2016, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται απολογιστικά σε μηνιαία βάση.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
5.1.2. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται
α) πρωτόκολλο μηνιαίας παραλαβής του αντικειμένου των υπηρεσιών από την Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΠΠ) της σύμβασης,
β) τιμολόγιο του αναδόχου,
δ) φορολογική ενημερότητα και
ε) ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται της σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής η κατάθεση από τον
ανάδοχο των Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Λειτουργίας και Συντήρησης και γενικά του συνόλου των
απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης της λειτουργίας και συντήρησης για τη μηνιαία παραλαβή του
αντικειμένου των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου, αυτή θα αφαιρείται από το
ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή
ποσό.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα
Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και αφότου θα έχουν εκδοθεί τα σχετικά πρωτόκολλα από την Ειδική
Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ).
5.1.3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών και την παράδοση των υλικών, όπως προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως ο ανάδοχος 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).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον
Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 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)
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
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5.2 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

5.3 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από τη σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού
ανάθεσης, εκτός αν στο συμφωνητικό ορισθεί άλλο εναρκτήριο σημείο της ανωτέρω διάρκειας. Ο
Αναθέτων Φορέας μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών από
τον ίδιο ανάδοχο για διάρκεια δύο (2) επιπλέον μηνών με το ίδιο μηνιαίο τίμημα.

5.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
5.4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στα παράρτηματα Α και Β της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
5.4.2. Αν η ΕΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΕΠΠ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.4.3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
5.4.4. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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5.5 Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση
5.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
5.5.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5.6 της παρούσας.

5.6 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις
5.6.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώνει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντος Φορέα, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
5.6.2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης
που έχει υποβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.7 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
5.7.1. Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των
αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.6 (Κήρυξη
οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.5 (Απόρριψη υπηρεσιών – αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.7.2. Για τη δικααστική επίλυση διαφορών τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016.
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6.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
6.1 Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους εμπιστευτικές
πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού ή εμπορικού
χαρακτήρα οι οποίες αφορούν την λειτουργία και την επιχειρηματική της ανάπτυξη,
περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα, μεθόδους,
διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε κατηγορίας,
στρατηγικό σχεδιασμό κ.λ.π (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα
Μέρα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων που εφαρμόζονται
από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους.
6.2 Κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά την λύση ή λήξη της, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη χρησιμοποιεί
για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την
ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία έλαβε κατά την διάρκεια
και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή
εμμέσως) συμμετοχής του σ’ αυτήν.
6.3 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε και οι καθ’
οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της
λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης.
6.4 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε τρίτο
παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.
6.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή,
χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο αυτός, όσο
και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρει αμελλητί
στην ΕΥΑΘ οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
υποπέσει στην αντίληψή του ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία είναι
καταχωρισμένες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
6.6 Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή
οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτη αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην Αναθέτουσα Εταιρεία
από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης.
6.7 Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή
απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την ταυτότητα του
σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή στην
αλληλογραφία µε τρίτους.
6.8 Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί νομίμων κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν τη σύναψη της σύμβασης.
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7.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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, φαξ: 2310 969430.
Θεσσαλονίκη 16/3/2020

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών

Η συντάξασα

Νικόλαος Βακαλφώτης

Ελένη Παχατουρίδου

Για τους Γενικούς Όρους

Για τους Ειδικούς Όρους

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων
Αποχέτευσης

Δημήτρης Αλεξανδρής

Κωνσταντίνος Κωτούλας

Ο Νομικός Σύμβουλος

Νικόλαος Στεργιόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική Διευθύντρια
Λειτουργίας & Συντονισμού
Δικτύων & Εγκαταστάσεων

Θεοδωρίδου Παρθένα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή,
υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων
(ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ (κωδ. NUTS GR122), για δύο (2) ημερολογιακούς μήνες με δικαίωμα προαίρεσης
δύο (2) επιπλέον μηνών.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις «υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και άλλες
συναφείς υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV 90481000 (άλλη σχετική CPC 94) και CPV 50000000
(υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), CPV 51100000 (υπηρεσίες εγκατάστασης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού).

Άρθρο 1: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με Άρθρο 2.4.3.2. )
Στο φάκελο δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται:
1.
Υπεύθυνη Δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με την οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας πληροί όλες τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και ότι θα εκπληρώσει όλους τους όρους της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ), σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
2.
Υπεύθυνη δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με την οποία δηλώνεται η δυνατότητα του οικονομικού φορέα να διαθέσει, σε
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, το επιστημονικό προσωπικό καθώς και το
σύνολο του προσωπικού που απαιτείται από τα συμβατικά τεύχη. Συγκεκριμένα θα
δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον του ανατεθεί
η σύμβαση, να διαθέσει το σύνολο του προσωπικού καθώς και το απαιτούμενο
επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, το οποίο κατ’
ελάχιστο θα πληροί τους όρους του Άρθρου 8 των Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά αριθμό
σε όλες τις ειδικότητες, και με την απαιτούμενη εμπειρία όπου ζητείται.
3.
Πίνακες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2.2.9.2. -Αποδεικτικά μέσα- παρ. Β.4.)

Άρθρο 2ο
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Οι τιμές προσφοράς αναφέρονται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή όλες τις δράσεις και ενέργειες
που είναι απαραίτητες για την άρτια λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΜΚΑ και
τη συμμόρφωση προς όλες τις περιβαλλοντικές, νομικές, τεχνικές, διοικητικές, ασφαλιστικές και
οικονομικές δεσμεύσεις έναντι του Εργοδότη, των Δημοσίων Αρχών και τρίτων που προβλέπονται
από τα Συμβατικά Τεύχη. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που με την παρούσα Διακήρυξη
ή/και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές /Συγγραφή Υποχρεώσεων τίθενται όροι ή προϋποθέσεις
αυστηρότεροι ή απαιτητικότεροι από τα ισχύοντα με βάση τη νομοθεσία, η τήρησή τους είναι
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν καταστρατηγείται νόμος,
κανονισμός ή διάταξη.
Η προσφορά αναφέρεται σε μονάδες ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών. Θεωρείται πλήρης
από κάθε άποψη, ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, και περιλαμβάνει:
α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών για τη
συνεχή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή
των εγκαταστάσεων καθώς και την
παρακολούθηση της ποιότητας επεξεργασίας των αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή- Συγγραφή Υποχρεώσεων.
β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών. Καμία αξίωση ή
αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον
αριθμό του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί.
2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.):
α) Δαπάνες για την πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση της ΜΚΑ, σύμφωνα με το
σύνολο των χορηγούμενων στοιχείων- μελέτες, σχέδια κλπ και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα
στα σχετικά άρθρα της παρούσας. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που
απαιτούνται για τη λειτουργία, παρακολούθηση, επισκευή και συντήρηση όλων των μονάδων,
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού, των οργάνων πεδίου και
εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για καύσιμα, χημικά, μεταφορά και
προσωρινή απόθεση της αφυδατωμένης ιλύος και παραπροϊόντων, και γενικά για την πλήρη
έντεχνη και επιστημονική εκτέλεση της λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου των
εγκαταστάσεων για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Σε ότι αφορά τη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΚΑ σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται
οποιαδήποτε προσαύξηση περιληφθεί στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, λόγω μειωμένου συντελεστή
ισχύος (cos φ < 0,95), και θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση από την επόμενη
πληρωμή.
β) Δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια για το σύνολο του προσωπικού του άρθρου 8, με τις
νόμιμες προσαυξήσεις & επιβαρύνσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες
αμοιβές, υπερωριακή απασχόληση, αποζημιώσεις, μετακινήσεις-οδοιπορικά κλπ.
γ) Δαπάνες για την προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση, βαθμονόμηση και διακρίβωση
(όπου αυτή απαιτείται) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των
μονάδων, των on line και των επιστημονικών οργάνων πεδίου και χημικού εργαστηρίου,
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την τεχνική
περιγραφή των εγκαταστάσεων.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία ή εγκατεστημένες εφεδρικές ή στην
αποθήκη εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κλπ.), ο υφιστάμενος σε αργία εξοπλισμός
Σελίδα 42

καθώς επίσης και αυτός που θα εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. σε αντικατάσταση υφιστάμενου ακόμη και αν δεν είναι του ιδίου
τύπου αλλά εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.
Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αναλωσίμων υλικών και
μικροϋλικών και μικροεπισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, όλου του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, των on line οργάνων και των
επιστημονικών οργάνων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των
κατασκευαστών, την περιγραφή των εγκαταστάσεων και το μητρώο του έργου. Στις δαπάνες
των υλικών συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους
κλπ.
Περιλαμβάνονται ακόμη οι δαπάνες αντικατάστασης και επισκευής του εξοπλισμού λόγω
βλάβης-φθοράς που οφείλεται σε κακό χειρισμό και ελλιπή συντήρηση εκ μέρους του Π.Υ.
(υλικά και εργασία).
Η αντικατάσταση εξοπλισμού λόγω βλάβης, φυσιολογικής φθοράς και μακρόχρονης χρήσης
θα εκτελείται με δαπάνες της ΕΥΑΘ ΑΕ ως προς την προμήθεια και την μεταφορά των
υλικών/εξοπλισμού στην εγκατάσταση της ΜΚΑ.
Εξαιρούνται αναλώσιμα ή μικρής αξίας υλικά/ανταλλακτικά είτε αυτόνομα είτε ενταγμένα ως
μέρος εξοπλισμού, αξίας έως και 50€/τεμάχιο, πλέον ΦΠΑ, τα οποία βαρύνουν τον Π.Υ..
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, είτε η προμήθεια γίνει από την ΕΥΑΘ, είτε από τον ΠΥ, ο
Π.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του για την
προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού (υφιστάμενου ή νέας
προμήθειας), στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και
θέση σε λειτουργία των αντικαθιστάμενων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο
άρθρο 12 των Τεχνικών Προδιαγραφών, εκτός αν κριθεί από την ΕΕΠ (Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης) ότι οι εργασίες αντικατάστασης του εξοπλισμού πρέπει να γίνουν από
εξωτερικούς συνεργάτες.
δ) Δαπάνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων τηλεχειρισμού και
τηλελέγχου. Επίσης με ενέργειες, ευθύνη και δαπάνη του ΠΥ θα δοθεί στα μέλη της ΕΕΠ η
δυνατότητα απρόσκοπτης απομακρυσμένης 24ωρης πρόσβασης στο SCADA, εντός του 1ου
15ημέρου από την υπογραφή της σύμβασης και πέραν της πρόσβασης επιτόπου στον Η/Υ στη
ΜΚΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ε) Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κλπ. που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση
του συνόλου της ΜΚΑ. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εργασιών και οχημάτων –μηχανημάτων
που απαιτούνται για την καθημερινή φόρτωση μεταφορά και διευθέτηση της αφυδατωμένης
ιλύος στις κλίνες ξήρανσης, καθώς και στον παρακείμενο χώρο προσωρινής απόθεσης εντός
της ΜΚΑ σε έκτακτες περιπτώσεις. Ανάλογα ισχύουν και για την προσωρινή αποθήκευση εντός
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της ΜΚΑ και των λοιπών παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, λίπη κλπ), εφόσον
υποδειχθούν από την ΕΥΑΘ χώροι προσωρινής αποθήκευσης εντός της Μονάδας.
Περιλαμβάνεται επίσης και η δαπάνη συντήρησης, λειτουργίας, καυσίμων κλπ του ελκυστήρα
που χρησιμοποιείται -με ζεύξη πλατφόρμας - για τη μεταφορά ιλύος προς τις κλίνες ή τον
παρακείμενο χώρο προσωρινής απόθεσης.
στ) Ειδικά αναφέρονται και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και
αποθήκευσης χημικών (όπως ενδεικτικά πολυηλεκτρολύτης για την αφυδάτωση της ιλύος,
σύμφωνα με το άρθρο 10, διαλύματα για χλωρίωση/αποχλωρίωση, καυσίμων, λιπαντικών
ελαίων, αντιδραστηρίων κλπ ανεξαρτήτως της απαιτούμενης ποσότητας πλην του διαλύματος
χλωρίωσης όπως αναλύεται παρακάτω.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και αποθήκευσης
αναλώσιμων και υλικών μικρής αξίας ανά τεμάχιο, όπως ενδεικτικά , αναλώσιμα και μικρουλικά συντήρησης (πχ φίλτρα, ρουλεμάν, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες, λυχνίες,
μεμβράνες δοσιμετρικών αντλιών, οργάνων και on line μετρητών και άλλα μικρής ανά
τεμάχιο αξίας που θεωρούνται αναλώσιμα ). Για τα υλικά αυτά καθώς και για άλλα που δεν
θεωρούνται αναλώσιμα, ως μικρής αξίας θεωρούνται αυτά που η τιμή τους είναι μικρότερη ή
ίση με 50€/τεμάχιο, πλέον ΦΠΑ.
Όσον αφορά στα χημικά πρόσθετα η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να
προσκομίζονται στην ΕΕΠ μηνιαίως παραστατικά αγοράς αυτών ( πχ. Δελτία αποστολής,
ζυγολόγια, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ).
Η δαπάνη προμήθειας όλων των ανωτέρω χημικών και αναλωσίμων βαρύνει τον ΠΥ
ανεξάρτητα από τη θέση της προσθήκης και τις αυξομειώσεις των απαιτούμενων ποσοτήτων
οι οποίες αναμένονται λόγω και της φύσης των βιομηχανικών αποβλήτων και του τρόπου
λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Ειδικά το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (περιεκτικότητας τουλάχιστον 12,5 % κ.β. σε
ενεργό χλώριο κατά την παραλαβή), που προστίθεται για την απολύμανση της εκροής,
περιλαμβάνεται στις δαπάνες του ΠΥ μέχρι του ποσού των 10.800 €, πλέον ΦΠΑ στη διάρκεια
του 2μήνου της σύμβασης που θα υπογραφεί (το ποσό αυτό δεν υπόκειται στο ποσοστό
έκπτωσης του διαγωνισμού).
Η εξάντληση του ως άνω ποσού, θα αποδεικνύεται βάσει των παραστατικών που θα
υποβάλλει ο ΠΥ στην ΕΕΠ, τα οποία θα είναι τουλάχιστον :


δελτία αποστολής,



τιμολόγια,

 πιστοποιητικό παραγωγής κάθε παρτίδας από το οποίο θα προκύπτει ότι το
παραδιδόμενο διάλυμα έχε παραχθεί σε ημερομηνία πιο πρόσφατη των δεκαπέντε ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης
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 πιστοποιητικό ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων του προμηθευτή, που θα
περιλαμβάνει απαραίτητα μέτρηση της περιεκτικότητας ενεργού χλωρίου, ειδικό βάρος κλπ
 επιπλέον αναλύσεις περιεκτικότητας ενεργού χλωρίου που θα πραγματοποιεί ο ΠΥ σε
τακτικά χρονικά διαστήματα για τη διαπίστωση και εκ μέρους του της ενεργότητας του
διαλύματος και της σταθερότητας του κατά την παραμονή (τουλάχιστον μία ανάλυση κατά την
παραλαβή του φορτίου και δύο φορές το μήνα για έλεγχο της σταθερότητας κατά την
παραμονή).
Μετά την εξάντληση του ως άνω ποσού βάσει των παραστατικών, η τυχόν επιπλέον
προμήθεια θα πραγματοποιείται με δαπάνες της ΕΥΑΘ ΑΕ.

ζ)Δαπάνες ενδιάμεσης αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, και απόθεσης των παραπροϊόντων
που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας παροχής υπηρεσιών (όπως ιλύς,
εσχαρίσματα, άμμος, λίπη και έλαια, ιλύς από τυχόν καθαρισμούς των εν λειτουργία
δεξαμενών κλπ) σε χώρο απόθεσης εντός της ΜΚΑ.
Ειδικότερα η αφυδατωμένη ιλύς πρέπει να απομακρύνεται εγκαίρως στο χώρο προσωρινής
απόθεσης από το χώρο έξω από το υπόστεγο της αφυδάτωσης με ευθύνη του Π.Υ.
η) Δαπάνες για την υγιεινολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:
τις απαραίτητες δειγματοληψίες και την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών αναλύσεων,
χημικών και μικροβιολογικών, των αποβλήτων και της ιλύος, στην είσοδο, στην έξοδο και στα
ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας της Μονάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του άρθρου 5. Ο
ΠΥ μπορεί να επιλέξει την εκτέλεση των αναλύσεων είτε εντός του εργαστηρίου της μονάδας
(για τις παραμέτρους που επαρκεί η υφιστάμενη υποδομή του εργαστηρίου), είτε σε
εξωτερικό συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο για το σύνολο των μετρούμενων
παραμέτρων ή για αυτές που δεν επαρκεί η υποδομή του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση επιλογής χρήσης των υποδομών του επιτόπου εργαστηρίου ο ΠΥ βαρύνεται με
την πλήρη δαπάνη λειτουργίας του (αντιδραστήρια, συντήρηση, επισκευή, βαθμονόμηση των
οργάνων κλπ).
Σε περίπτωση επιλογής χρήσης εξωτερικού εργαστηρίου, ο ΠΥ θα υποβάλλει προς έγκριση
στην ΕΕΠ σχετικό αίτημα, με αναφορά στις αναλύσεις που θα πραγματοποιούνται στο εν λόγω
εξωτερικό εργαστήριο, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου.
θ) Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης ή όπως θα
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα
παροχής υπηρεσιών, βαρύνουν τον Π.Υ, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το
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οφειλόμενο τίμημα παροχής υπηρεσιών. (Δεν ισχύει για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού).
ι) Δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα από ευθύνη του Π.Υ. που θα
προκληθούν στο προσωπικό του Π.Υ., στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που
εμπλέκονται ή μη με την παροχή υπηρεσιών κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα
16, 17 της ΣΥ.
ια)Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εγκαταστάσεων σε όλα
τα επιμέρους τμήματα, καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του ΠΥ πάνω σε
θέματα Υγείας και Ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις
και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ο οποίος θα ενημερώνεται, συμπληρώνεται και
θα αναπροσαρμόζεται αν απαιτείται στη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη και
ευθύνη του Π.Υ., σύμφωνα και με το άρθρο 15.
ιβ) Δαπάνες εμβολιασμών και λήψεως των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο
ανεξαιρέτως το προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ιγ)Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης όλων των απαιτούμενων, κατά περίπτωση εργασίας,
ατομικών και ομαδικών μέσων προστασίας, καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης ορθής χρήσης
αυτών στο εργατικό προσωπικό του Π.Υ και στο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ.
ιδ) Δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκπαιδεύει
προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ για να αποκτήσει την ικανότητα να αναλάβει μόνο του τη λειτουργία
και συντήρηση της Μονάδας τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις.
Για το σκοπό αυτό ο Π.Υ., εφόσον ζητηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ, θα πρέπει να υποβάλλει για
έγκριση τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπαίδευση του προσωπικού, όπως
αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της εκπαίδευσης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής της, κλπ.
ιε) Δαπάνες περιποίησης και συντήρησης των ακάλυπτων χώρων της ΜΚΑ (πράσινο,
περιποίηση με χορτοκοπτικό, λίπανση, πότισμα κλπ), η οποία θα συμβάλλει μεταξύ άλλων
στην απρόσκοπτη πρόσβαση του προσωπικού στις επιμέρους εγκαταστάσεις, καθώς και για
λόγους πυροπροστασίας.
ιστ) Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων της
ΜΚΑ, για την αποκατάσταση των περιφράξεων, καθώς επίσης και του συστήματος απορροής
των όμβριων, από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα, Επίσης δαπάνες για τον συστηματικό
καθημερινό καθαρισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων.
ιζ) Δαπάνες για την επιμέλεια και τις εργασίες συντήρησης των δομικών κατασκευών και των
κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ως εργασίες συντήρησης των κτιριακών
εγκαταστάσεων θεωρούνται οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις των χρωματισμών των
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εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και των δεξαμενών, αποκατάστασης
των επιχρισμάτων και των μονώσεων περιορισμένης επιφάνειας κλπ. Επίσης η αποκατάσταση
των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού (όπου υφίσταται ψυκτικό
σύστημα) και θέρμανσης των κτιρίων. Στις εργασίες συντήρησης
του εξοπλισμού
περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων οι βαφές των μεταλλικών τμημάτων, η αποκατάσταση της
μόνωσης των σωληνώσεων κλπ.
Γενικά, οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού αφορούν ενδεικτικά:
1. κτίρια διοίκησης-χημικού εργαστηρίου, έργων εισόδου, έργων προεπεξεργασίας,
φυσητήρων, απολύμανσης-βιομηχανικού νερού, μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης,
κτίριο ενέργειας, συνεργείο, οικίσκους των ηλεκτρικών πινάκων, κτίρια αντλιοστασίων, τις
δεξαμενές και γενικά όλα τα κτίρια της ΜΚΑ.
2. τις σωληνώσεις, τις μεταλλικές κατασκευές κλπ. και γενικά όλο τον Η/Μ εξοπλισμό.
ιη) Δαπάνες για τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης των κτιρίων
ιθ) Δαπάνες λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
κ) Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης.
κα) Δαπάνες σύνταξης τεχνικοοικονομικών εκθέσεων που τυχόν θα απαιτηθούν από την ΕΕΠ και
που θα αφορούν ευρύτερες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας της μονάδας.
Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών του ΠΥ για επιθεωρήσεις, ελέγχους, συντηρήσεις του
εξοπλισμού όταν απαιτούνται στα πλαίσια τακτικής ή έκτακτης ανάγκης. Επίσης δαπάνες
εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών κλπ.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα
υποβάλλονται στην ΕΕΠ και σε επεξεργάσιμα (word, excel κλπ) ηλεκτρονικά αρχεία.
κβ) Δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και φορτοεκφορτώσεων από και προς τις
εγκαταστάσεις για υλικά , εξοπλισμό που προσκόμισή τους βαρύνει τον ΠΥ.
κγ) Δαπάνες για τη συντήρηση –αναγόμωση πυροσβεστήρων, λήψης των απαραίτητων μέτρων
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, δαπάνες για τη
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΥ σε θέματα πυρασφάλειας-πυρόσβεσης
κδ) Δαπάνες φύλαξης των εγκαταστάσεων σε 24ώρη βάση με την έννοια της συνεχούς
παρουσίας προσωπικού βάρδιας σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο 8.
κε) Δαπάνες συγκέντρωσης και κατάλληλης διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και
λιπαντικών (πχ παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία για αναγέννηση) . Αντίγραφα των
παραστατικών διάθεσης θα αποστέλλονται και στην ΕΕΠ
κστ) Δαπάνες για την πιστοποίηση των ανυψωτικών μέσων (γερανογεφυρών, παλάγκων κλπ)
όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία .
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3. Οι δαπάνες που ακολουθούν και μόνο αυτές βαρύνουν την ΕΥΑΘ ΑΕ.:
α) Δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ) της ΜΚΑ. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση
στα τιμολόγια ΔΕΗ, λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cos φ< 0,95), αυτή (η προσαύξηση
μόνον) θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση από την επόμενη πληρωμή (καθαρή αξία,
χωρίς ΦΠΑ).
β) Δαπάνες, προμήθειας εξοπλισμού και ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς και
μακρόχρονης χρήσης, εφόσον δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό και ελλιπή συντήρηση εκ μέρους
του Π.Υ., και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 12 της παρούσας
(εξαιρούνται αναλώσιμα ή μικρής αξίας τεμάχια έως και 50€/τεμάχιο, πλέον ΦΠΑ).
Ο Π.Υ. όμως αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του για την
προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού ή την επισκευή του, και στην οποία
συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία των
αντικαθιστάμενων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 12. Διευκρινίζεται
ότι οι εργασίες εγκατάστασης- επισκευής, προσαρμογών κλπ στον εξοπλισμό (υφιστάμενο ή νέας
προμήθειας) βαρύνουν τον ΠΥ και γίνονται από το προσωπικό του εκτός αν κριθεί από την ΕΕΠ
ότι πρέπει να γίνουν από εξωτερικούς συνεργάτες.
γ) Δαπάνες που συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες κλπ), σύμφωνα
με το άρθρο 18 της παρούσας.
δ) Δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη μεταφορά και τελική διάθεση/αξιοποίηση της αφυδατωμένης
ιλύος σε εγκεκριμένο χώρο εκτός της ΜΚΑ.
ε) Δαπάνη για το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου που προστίθεται για την απολύμανση της
εκροής, εφόσον αυτή υπερβεί το ποσό των 10.800€, πλέον ΦΠΑ στη διάρκεια της 2μηνης
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Άρθρο 3ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η
παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή,
υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων κατά
τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφτεί. Η μονάδα δέχεται τα βιομηχανικά απόβλητα της
Α’ φάσης της ΒΙΠΕΘ με βαρύτητα και της Β’ και Γ’ φάσης με άντληση. Η μονάδα
ανακατασκευάστηκε με τα πρόσφατα έργα στα πλαίσια Τεχνικής Ανασυγκρότησης.
Κατασκευάστηκαν τα έργα Α Σταδίου για μέση παροχή 13.260 m3/d. Διευκρινίζεται ότι η παροχή
αυτή αποτελεί την μέση τιμή αλλά η παροχή εισόδου της εγκατάστασης είναι υψηλότερη τις
καθημερινές και παρουσιάζονται σημαντικές διακυμάνσεις υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου
λόγω του τρόπου λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι τα υψηλότερα
ρυπαντικά φορτία σε σχέση με τις προβλέψεις του σχεδιασμού, οδηγούν και σε υψηλότερη
παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος και ανάγκη ταυτόχρονης λειτουργίας και των δύο
συγκροτημάτων αφυδάτωσης. Επίσης για τους ίδιους λόγους υπάρχουν αυξομειώσεις στις
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απαιτήσεις προσθήκης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση των
αποβλήτων, έτσι ώστε να τηρούνται τα όρια εκροής με βάση την ΑΕΠΟ του έργου.
Τα αναλυτικά τεχνικά στοιχεία και οι απαιτήσεις λειτουργίας του έργου περιλαμβάνονται στο
Μητρώο του έργου και στην ΑΕΠΟ της ΒΙΠΕΘ (της οποίας η ΜΚΑ αποτελεί συνοδό Έργο), που
θεωρούνται συνημμένα στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Συνοπτικά η ΜΚΑ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:









Μηχανοκίνητη κεκλιμένη χονδροεσχάρα
Αντλιοστάσιο ανύψωσης αποβλήτων
Έργα Προεπεξεργασίας με φρεάτιο υποδοχής, μονάδα εσχάρωσης, μονάδα εξάμμωσης –
λιποσυλλογής, φρεάτιο μερισμού παροχής
Βιολογικοί αντιδραστήρες που περιλαμβάνουν:
-όγκους απονιτροποίησης , αερισμού και επαμφοτερίζουσες ζώνες
-αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας μικτού υγρού
Δύο Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσεια ιλύος
Απολύμανση και μετααερισμός που περιλαμβάνει:
-Δεξαμενή χλωρίωσης
-Δεξαμενή αποχλωρίωσης
-Δεξαμενή μετααερισμού (έχει γίνει αντιστρεπτή μετατροπή της σε πρόσθετο όγκο
χλωρίωσης)
-Φρεάτιο εξόδου-αγωγός διάθεσης





Μονάδα βιομηχανικού νερού με αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας διύλισης, δεξαμενή
και δίκτυο βιομηχανικού νερού
Αντλιοστάσιο και δεξαμενή αερόβιας χώνευσης της περίσσειας ιλύος
Μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος που περιλαμβάνει:
-κυκλικό παχυντή βαρύτητας
-αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ιλύος (προς μηχανική πάχυνση – αφυδάτωση)
-2 ταινιοφιλτρόπρεσες αφυδάτωσης με τράπεζες πάχυνσης ιλύος
- αυτόματη συσκευή προπαρασκευής και δοσομέτρησης διαλύματος από
πολυηλεκτρολύτη

στερεό

-2 δεξαμενές αποθήκευσης νερού





Κτίρια (διοίκησης-χημικού εργαστηρίου , έργων εισόδου, έργων προεπεξεργασίας,
φυσητήρων, απολύμανσης-βιομηχανικού νερού, μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης,
κτίριο ενέργειας, συνεργείο)
Σύστημα αυτοματισμών – μετρήσεων και τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της μονάδας,
ηλεκτρολογικοί Πίνακες, όργανα κλπ
Παρακαμπτήριες διατάξεις
Λοιπά έργα υποδομής:
Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας - αποχέτευση ομβρίων
Βοηθητικά δίκτυα (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων,
πυρόσβεσης)
Υποσταθμός, Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
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Τηλεφωνικό δίκτυο
Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού
Αλεξικέραυνα – Θεμελιακή γείωση

Απόθεση Αφυδατωμένης Ιλύος: Η απομάκρυνση της ιλύος από το κτίριο αφυδάτωσης
γίνεται με πλατφόρμες που σταθμεύουν στην πυλωτή και χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Η
αφυδατωμένη ιλύς οδηγείται σε παρακείμενο της μονάδας χώρο, όπου αποτίθεται σε 6
κλίνες ξήρανσης.
Άρθρο 4o
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Λειτουργία και Συντήρηση της ΜΚΑ θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
τεχνικής και τις οδηγίες των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
αυτοματισμού. Η λειτουργία θα προσαρμόζεται στα δεδομένα παροχών και ποιότητας εισόδου,
όπως αυτά θα διαμορφώνονται στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή ποιότητα επεξεργασίας και η τήρηση των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας.
Ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται από τον ΠΥ η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων με βάση
τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης .
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, ενδέχεται να εκτελούνται
παράλληλα από διαφορετική-ες εργολαβίες, εργασίες περαιτέρω βελτίωσης της Μονάδας. Ο ΠΥ
σε κάθε περίπτωση θα διευκολύνει με τους χειρισμούς του την εκτέλεση των έργων αυτών, σε
άμεση συνεργασία με την ΕΥΑΘ ΑΕ και τον Ανάδοχο των έργων.
Η συντήρηση περιλαμβάνει όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
αυτοματισμούς, κύριο και βοηθητικό, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού και αργούντος. Για τα τμήματα του εξοπλισμού για τα
οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών πχ. δίκτυα, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ. Ο Π.Υ. οφείλει να
προτείνει στην ΕΠΠ τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας.
Ο Π.Υ. θα υποβάλλει (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) το αργότερο εντός 15 ημερών από την
έναρξη της παροχής υπηρεσιών λεπτομερές οριστικό πρόγραμμα λειτουργίας, παρακολούθησης
και συντήρησης των εγκαταστάσεων και μετά την έγκριση του από την ΕΠΠ θα εκτελεί πιστά το
πρόγραμμα αυτό. Το παραπάνω πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην διασφάλιση της αδιάλειπτης και
αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και στην διατήρηση του υπάρχοντος
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα και θα
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
 προληπτικοί έλεγχοι, μετρήσεις, επεμβάσεις, περιοδικές αντικαταστάσεις
 έλεγχοι αξιοπιστίας, επιθεωρήσεις, τεχνική τεκμηρίωση
 προγραμματισμένη συντήρηση,
 αποκατάσταση βλαβών που θα προκύψουν,
 εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών,
 τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς κωδικοποιημένα
Δελτία Συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού σε ηλεκτρονική μορφή.
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Θα διατεθούν στον πάροχο υπηρεσιών και θα ληφθούν υπόψη, ως προς την ιστορικότητα και
ως προς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα συντήρησης, τα υφιστάμενα Δελτία Συντήρησης του
εξοπλισμού για την οριστικοποίηση του προγράμματος συντήρησης που θα υλοποιηθεί. Το
πρόγραμμα αυτό θα είναι κατ’ ελάχιστον το εφαρμοζόμενο έως σήμερα.
Όπου στα πλαίσια της συντήρησης ή /και στα πλαίσια σχετικών νομοθετικών διατάξεων
προβλέπονται μετρήσεις, αυτές θα γίνονται με διακριβωμένα όργανα και οι σχετικές τιμές θα
καταγράφονται στα Δελτία Συντήρησης.
Επίσης θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων συνολικά και ανά μήνα ώστε να
είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργία αλλά και η παρακολούθηση της
ορθής συντήρησης των μηχανημάτων όταν απαιτούνται ενέργειες συντήρησης με βάση τις ώρες
λειτουργίας των μηχανημάτων.
Ακόμη θα δίδεται στην ΕΠΠ, όποτε ζητηθεί από αυτήν, το εβδομαδιαίο ή/και ημερήσιο
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης-λίπανσης κλπ όπως αυτό προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθεί, για την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών.
Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της Εγκατάστασης στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό και αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στην ΕΠΠ, θα αίρονται αμέσως και θα
περιγράφονται στη μηνιαία Έκθεση Λειτουργίας.

Άρθρο 5o
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Για τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας, κατάλληλο τυπικά και ουσιαστικά προσωπικό του
παρέχοντα υπηρεσίες υποχρεούται στην εκτέλεση δειγματοληψιών και Εργαστηριακών
αναλύσεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές μεθόδους αναφοράς. Είναι δυνατόν, μετά
από έγκριση της ΕΠΠ, να ανατεθεί από τον ΠΥ η εκτέλεση των αναλύσεων σε εξωτερικά
διαπιστευμένα Εργαστήρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
Οι κατ’ ελάχιστο ελεγχόμενες παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα
είναι όπως παρακάτω:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΚΑ
ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

ΚΥΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
pH







Θ ερμοκρασία











Αγωγιμότητα
Χλωριούχα





Χρώμα





Αιωρ. στ ερε ά





Πτητικά στερεά





ΒΟD5







COD







Αμμωνιακό -Ν







Νιτρικό -Ν







Νιτρώδε ς -Ν







ΤΝ







Φωσφόρος-Ολ



Ολικά κολλοβακτηροε ιδή

●

Κοπρανώδη κολλοβακτηρο ειδή

●

στιγμιαίο δείγμα
στιγμιαίο δείγμα

Παροχή



pH







Θερμοκρασία























ΕΞΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αγωγιμότητα
Θολότητα

●

●

Χλωριούχα





Χρώμα





Αιωρ. στερεά







ΒΟD5







COD







Αμμωνιακό -Ν







Νιτρικό -Ν







Νιτρώδες -Ν







ΤΝ







Φωσφόρος-Ολ



Λίπη- έλαια

●

Ολικά κολλοβακτηροειδή - έξοδος χλωρίωσης

●

Κοπρανώδη κολλοβακτηροειδή - έξοδος χλωρίωσης

●

Διαλυμένο οξυγόνο



Υπολειμ. Χλώριο



στιγμιαίο δείγμα

στιγμιαίο δείγμα
στιγμιαίο δείγμα






φορητό όργανο










on-line

ΑΕΡΙΣΜΟΣ


στιγμιαίο δείγμα

pH



Θερμοκρασία















on-line

Διαλ. Οξυγόνο















on-line

Αιωρ. Στερεά







στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά







στιγμιαίο δείγμα

Δείκτης SVI







στιγμιαίο δείγμα

Αμμωνιακό -Ν





στιγμιαίο δείγμα

Νιτρικό -Ν





στιγμιαίο δείγμα

Νιτρώδες -Ν





στιγμιαίο δείγμα
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ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΛΥΟΣ
Παροχή















ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥΟΣ
pH





στιγμιαίο δείγμα

Αιωρ. Στερεά





στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά





στιγμιαίο δείγμα

Παροχή















ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ
Αιωρ. Στερεά





στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά





στιγμιαίο δείγμα

ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΧΥΝΤΗ
pH





στιγμιαίο δείγμα

Αιωρ. Στερεά





στιγμιαίο δείγμα



στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΙΛΥΣ
Ολικά στερεά (%) - Πρέσσα 1





Πτητικά στερεά





Ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος









Ολικά στερεά (%) - Πρέσσα 2





Πτητικά στερεά





Ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος





















ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
pH





στιγμιαίο δείγμα

Αιωρ. Στερεά





στιγμιαίο δείγμα



στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά
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ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
pH





στιγμιαίο δείγμα

Αιωρ. Στερεά





στιγμιαίο δείγμα



στιγμιαίο δείγμα

Πτητικά στερεά
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ
Αιωρ. Στερεά





BOD





Θολότητα

●

Κοπρανώδη κολλοβακτηροειδή

●

Υπολειμ. Χλώριο















on-line

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, As, Fe, Sn)
ΕΙΣΟΔΟΣ/ ΕΞΟΔΟΣ
2/μήνα
●
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ
1/μήνα
●

Επισημαίνεται ότι για το Cr θα πραγματοποιούνται αναλύσεις για το ολικό και το εξασθενές
Η ΕΠΠ μπορεί να ζητήσει τη μέτρηση των μικροβιολογικών παραμέτρων εναλλακτικά και στην
είσοδο της μονάδας χλωρίωσης όταν το κρίνει απαραίτητο. Γενικότερα η ΕΠΠ μπορεί να
τροποποιήσει το πρόγραμμα των αναλύσεων ή να απαιτήσει την εκτέλεση πρόσθετων
αναλύσεων, εφόσον επιβάλλονται από νέες νομοθετικές διατάξεις ή αν αυτό κριθεί σκόπιμο από
την ΕΥΑΘ ΑΕ.
O Π.Υ. υποχρεούται στην τήρηση ημερήσιου προγράμματος εργαστηριακών αναλύσεων,
μετρήσεων των παροχών αποβλήτων, ιλύος και παραπροϊόντων σε όλα τα στάδια της
επεξεργασίας, καθώς και των προστιθέμενων αναλώσιμων χημικών και της κατανάλωσης
πολυηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται στην αφυδάτωση της ιλύος, του διαχλύματος χλωρίου για
απολύμανση, μεταδιθειώδους νατρίου για την αποχλωρίωση κλπ.
Για το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου θα πραγματοποιούνται από τον ΠΥ και αναλύσεις
ελέγχου της περιεκτικότητας ενεργού χλωρίου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2, παρ.
2.στ των Τεχνικών Προδιαγραφών
Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω (αναλύσεων, μετρήσεων, παροχών, ποσότητες ιλύος,
προστιθέμενου πολυηλεκτρολύτη και λοιπών αναλωσίμων χημικών) θα καταγράφονται σε
κωδικοποιημένα έντυπα και θα υποβάλλονται ανά μήνα και εντός 15 ημερών από το τέλος του
μήνα στην ΕΠΠ σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. Η ΕΠΠ θα έχει πρόσβαση
καθημερινά στα αποτελέσματα αναλύσεων για την ενημέρωσή της.
Επίσης ο ΠΥ υποχρεούται για την ενημέρωση του θεωρημένου από την αρμόδια αρχή βιβλίου
αναλύσεων που βρίσκεται επιτόπου των εγκαταστάσεων.
Σημειώνεται ότι στο κτίριο διοίκησης υπάρχει η βασική υποδομή για τη λειτουργία χημικού
εργαστηρίου (πάγκοι, ντουλάπια κλπ). Ο εργαστηριακός εξοπλισμός σε αναλυτικές συσκευές,
όργανα κλπ , εφόσον δεν υφίσταται, θα διατεθεί από τον ΠΥ για τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών. Εναλλακτικά οι εργαστηριακές αναλύσεις μπορούν να γίνονται σε εξωτερικά
εργαστήρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
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Άρθρο 6o
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις, ώστε να παραλαμβάνει προς
επεξεργασία την εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων και τυχόν επιπλέον παροχές ή παροχές με
υπερβάλλουσες τιμές ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέχρι τα επιτρεπτά όρια των
διεργασιών, σε συνεννόηση με την ΕΠΠ, χωρίς περαιτέρω οικονομική απαίτηση ως προς τις ώρες
λειτουργίας των μονάδων ή τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα, χημικά κλπ σύμφωνα και με τα
αναγραφόμενα στα άρθρα 2 και 3.
Στόχος είναι τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στην έξοδο της ΜΚΑ, να
πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομαρχιακής απόφασης και ως προς τις παραμέτρους για
τις οποίες μελετήθηκε και κατασκευάστηκε η ΜΚΑ, σύμφωνα και με την ΑΕΠΟ έργου:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ -ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ
pH 6 – 9
Επιπλέοντα Μηδέν
BOD5 <25 mg/lt
COD < 125 mg/lt
SS <35 mg/lt
Ολικό άζωτο <15 mg/lt
Αμμωνιακό άζωτο <2 mg/lt
Φώσφορος <2 mg/lt (ετήσιος μέσος όρος)
Λίπη και έλαια <10 mg/lt
Κολοβακτηριδοειδή ολικά < 1000 Κ/100ml
E. Coli < 200 Κ/100ml
D.O. > 5 mg/lt
Υπολειμματικό χλώριο < 1,0 mg/lt
Ο Π.Υ. θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες λειτουργικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίζει
φαινόμενα δυσλειτουργίας (συσσώρευση ιλύος, απόπλυση ιλύος, δυσμενή χαρακτηριστικά
καθιζησιμότητας, κλπ.). Επίσης ο Π.Υ. θα προτείνει στην ΕΠΠ λειτουργικές παρεμβάσεις, οι οποίες
θα βελτιώνουν την απόδοση της εγκατάστασης ή θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας.
Ο ΠΥ εφόσον διαπιστώσει την παρουσία στα εισερχόμενα απόβλητα ουσιών με γνωστή δυσμενή
ή ανασταλτική επίδραση στη βιολογική διεργασία, όπως π.χ. λίπη, πετρελαιοειδή, χρωστικές
ουσίες, βαρέα μέταλλα κλπ., οφείλει να καταγράψει το περιστατικό, να συλλέξει αποδεικτικό
υλικό (φωτογραφική τεκμηρίωση, δείγματα) και να ενημερώσει άμεσα την ΕΠΠ.
Άρθρο 7ο
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Α. Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται έκθεση λειτουργίας σε έντυπη* και ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word, excel κλπ), που θα αφορά τη λειτουργία της ΜΚΑ για το
προηγούμενο διάστημα καθώς και τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής
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που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών
από τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
 Περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας γενικά και κάθε διεργασίας αναλυτικότερα, με
αναφορά στην παροχή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, τον αριθμό των
μονάδων που καθημερινά ήταν σε λειτουργία και τους λόγους για τους οποίους τυχόν
μονάδες δεν λειτούργησαν.
 Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εισόδου και της εξόδου και για κάθε ενδιάμεση
μονάδα και πιο συγκεκριμένα:
 Τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων, μετρήσεων κλπ βάσει του προγράμματος
ημερήσιων αναλύσεων του άρθρου 5 της παρούσας και τις μέσες μηνιαίες τιμές,
διακυμάνσεις κλπ
 Ποσότητα και πυκνότητα αφυδατωμένης ιλύος, κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη.
 Τις μέσες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας για κάθε μονάδα της εγκατάστασης και πιο
συγκεκριμένα:

Φόρτιση (F/M) αερισμού, σε kg BOD/kg MLSS/d.

Παροχή αέρα στο Β.Α., σε m3/m3 λυμάτων.

Υδραυλική φόρτιση καθιζήσεων (τελικές & προπάχυνση), σε m3/m2/d.

Υδραυλικός χρόνος παραμονής καθιζήσεων (τελικές & προπάχυνση).

Αποδόσεις (%) της επεξεργασίας.
 Τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χημικών (διαλύματα χλωρίωσης,
αποχλωρίωσης κλπ).
 Η έκθεση θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (κείμενα, διαγράμματα,
πίνακες) των εισροών και εκροών εισόδου, εξόδου και ενδιάμεσων σταδίων της μονάδας
 Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας, με προτάσεις για θεραπεία εξωγενών
και μη αιτιών.
 Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας.
 Περιγραφή των τακτικών εργασιών συντήρησης καθώς και τυχόν έκτακτων που προέκυψαν
λόγω βλάβης. Συμπληρωμένα τα δελτία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 Ισοζύγια μάζας.
 Ημερήσιο Δελτίο παρουσίας των εργαζομένων ανά βάρδια, την ώρα προσέλευσης και
αποχώρησης
 Αναφορές Τεχνικού Ασφαλείας
 Καταστάσεις Αποθήκης Εφεδρικού Εξοπλισμού, Αναλώσεις και προτεινόμενη εφεδρεία
Η ΕΠΠ μπορεί να ορίσει την καταγραφή και παράθεση στη μηνιαία έκθεση συμπληρωματικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών ή να
ζητήσει την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων, με βάση ανάγκες που θα προκύψουν.
Επίσης θα είναι στη διάθεση της ΕΠΠ, αν ζητηθούν:

παραστατικά αγοράς (πχ ζυγολόγια, δελτία αποστολής, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ)
πολυηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται για την αφυδάτωση της ιλύος, διαλυμάτων χλωρίωσης αποχλωρίωσης και λοιπών χημικών, πετρελαίου, αναλωσίμων συντήρησης κλπ

Θα περιληφθούν ακόμη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΠΠ, εφόσον
κριθούν αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.
Β. Ο Π.Υ. υποχρεούται στο τέλος της σύμβασης, να υποβάλει Συνολική Έκθεση Λειτουργίας.
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Η έκθεση θα βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά (κείμενα, διαγράμματα, πίνακες) των εισροών και εκροών εισόδου, εξόδου και
ενδιάμεσων σταδίων της μονάδας, σημαντικά περιστατικά κατά τη λειτουργία, σημαντικές
επισκευές-αντικαταστάσεις εξοπλισμού, τις παραγόμενες ποσότητες αφυδατωμένης ιλύος και
εσχαρισμάτων, άμμου, λιπών σε μηνιαία βάση καθώς επίσης και. τις καταναλώσεις χημικών και
αναλώσιμων συντήρησης.
Η Συνολική Έκθεση θα υποβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από το τέλος της σχετικής
συμβατικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση πριν την Οριστική Παραλαβή της σύμβασης. Οι
εκθέσεις θα υποβάλλονται και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή.
Γ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή καρτέλες για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό και τα
εξαρτήματά τους για την παρακολούθηση (αναλυτικό ημερολόγιο) της λειτουργίας- συντήρησηςλίπανσης με τις καθημερινές καταγραφές συντήρησης, μετρήσεις, επισκευές, επιδιορθώσεις,
επεμβάσεις στο παραπάνω εξοπλισμό. Οι καρτέλες αυτές θα υποβάλλονται (σε έντυπη* και
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή – excel) μηνιαία μαζί με την Έκθεση στην ΕΠΠ.
Οι εκθέσεις θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Υ.
* όπου αναφέρονται έντυπες μορφές αυτές μπορούν να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά
αρχεία .pdf τα οποία θα εκτυπώνονται μόνο αν ζητηθεί από την ΕΠΠ

Άρθρο 8ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Υ.
1. Ο Π.Υ. πρέπει να στελεχώνει την εγκατάσταση επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, και όλο το
24ωρο, αναλόγως των αναγκών, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με προσωπικό με εμπειρία
στην επεξεργασία αποβλήτων.
2. Ο κατ’ ελάχιστο απαιτούμενος αριθμός των 12 ατόμων και οι ειδικότητες του προσωπικού για
την απρόσκοπτη λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση αυτών, σε 24ωρη βάση, είναι ως
εξής:
Ειδικότητα

Θέση

Αριθμός Ατόμων

Ηλεκτρολόγος ή και
Μηχανολόγος
Μηχανικός ΑΕΙ

Υπεύθυνος
Συντήρησης

1

Χημικός Μηχανικός ή
Χημικός ΑΕΙ

Ηλεκτροτεχνίτες

Υπεύθυνος
Λειτουργίας και
Εργαστηριακών
Αναλύσεων

1

συνεχής παρουσία
καθ’ όλο το 24ωρο
εργάσιμες και αργίες
(1άτομο/βάρδια)

5
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Παρατηρήσεις

3τούς εμπειρίας σε
αντίστοιχες
εγκαταστάσεις

Μηχανοτεχνίτες

Εργάτες

Σύνολο Ατόμων

πρωινή και
απογευματινή βάρδια
καθημερινές και αν
απαιτηθεί Σαβ/κο
(1άτομο/βάρδια)
πρωινή και
απογευματινή βάρδια
καθημερινές
(1άτομο/βάρδια)

3

2

Τουλάχιστον 4 από
τα άτομα να
διαθέτουν άδεια
χειρισμού γεωργικού
ελκυστήρα για
μεταφορά
πλατφόρμας με ιλύ
στο χώρο απόθεσης

12

Διευκρινίζεται ότι αν οι λειτουργικές ανάγκες απαιτήσουν την απασχόληση επιπλέον ατόμων ή
τη νόμιμη υπερεργασία-υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, η σχετική δαπάνη
βαρύνει τον ΠΥ.
Τα προσόντα του προσωπικού της απογευματινής και της βραδινής βάρδιας πρέπει να
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Νόμου. Ο Π.Υ. θα μεριμνά ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία καθ’
όλο το 24ωρο Ηλεκτροτεχνίτη (Ν.6422/34), ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος και με κινητό
τηλέφωνο (με δαπάνη του Π.Υ.), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας (και με την
ΕΠΠ) ανά πάσα στιγμή για την πληρέστερη ενημέρωση.
3. Η Διεύθυνση εκ μέρους του Π.Υ. θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης ή τον Υπεύθυνο
Λειτουργίας της εγκατάστασης (της παρ. 2 του παρόντος άρθρου). Αν διοριστεί διαφορετικό
άτομο, τότε θα είναι επιπλέον του παραπάνω προσωπικού (χωρίς επιπλέον οικονομική απαίτηση
του Π.Υ.) και θα είναι απαραίτητα Μηχανικός Διπλωματούχος ΑΕΙ με 3ετή εμπειρία στη Διοίκηση
και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων ή /και Λυμάτων.
α) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη Διευθύνοντα από τον Π.Υ. σε καμιά περίπτωση
δεν απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Π.Υ. παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην ΕΥΑΘ ΑΕ.
β) Ο Διευθύνων μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Επίσης είναι
υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προς αποφυγή προβλημάτων που αφορούν
κυρίως την επεξεργασία των αποβλήτων και να προβαίνει σε άμεση θεραπεία αυτών.
γ) Ο Π.Υ., εκτός από τον διορισμό του Διευθυντή, θα ορίσει και αναπληρωτή του παραπάνω (αν ο
Διευθυντής είναι άτομο επιπλέον του παραπάνω προσωπικού θα οριστεί αναπληρωτής ο
υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης), με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα, με έγγραφο
που θα διαβιβάσει στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κανονικών αδειών, θα
απουσιάζει ταυτόχρονα μόνος ένας από τους Υπευθύνους Λειτουργίας και Συντήρησης.
δ) Επίσης θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας και Συντονιστής Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο. Για
το λόγο αυτό οι οριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία
να αποδέχονται τον διορισμό τους και τις ευθύνες τους ως Τεχνικού και Συντονιστή Ασφαλείας
αντίστοιχα (μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο).
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4. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, στο όνομα του σχήματος το οποίο υπέγραψε τη σύμβαση, οριστικό πίνακα και
Οργανόγραμμα με όλο το προσωπικό που θα ασχοληθεί επί τόπου για την απρόσκοπτη
λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το οποίο κατ’ ελάχιστο θα συμφωνεί με αυτό του σημείου 2
του παρόντος άρθρου , σε ότι αφορά τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του επιστημονικού
προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει συνημμένα με τον οριστικό πίνακα προσωπικού τα
βιογραφικά σημειώματα, τίτλους, του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και άδειες χειρισμού
κλπ. του λοιπού προσωπικού όπου απαιτούνται. Ταυτόχρονα θα υποβληθεί και το πρόγραμμα
της εργασίας του που θα εγκριθεί από την ΕΠΠ.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Π.Υ. κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αντικαθιστά ή
προσλαμβάνει προσωπικό επιπλέον του περιλαμβανόμενου στον άνω πίνακα, τότε υποχρεούται
να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την ΕΥΑΘ ΑΕ, υποβάλλοντας συγχρόνως τα βιογραφικά
σημειώματα και λοιπούς τίτλους του προσωπικού αυτού.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται
αιτιολογημένα ακατάλληλο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του
προσωπικού του αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκτελουμένων
εργασιών, η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε
ακατάλληλου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού
προσωπικού του αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για την άρτια και
έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο ΠΥ δε συμμορφωθεί, η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το
δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα
αμείβονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ.
5. Ο Π.Υ. οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου λογαριασμού
στην Διεύθυνση Οικονομικού για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του που εργάζεται για τη
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα κάθε
εργαζόμενου στις οποίες θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισής του, καθώς και την Αναγγελία
στον ΟΑΕΔ πρόσληψης προσωπικού, υπό την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης ή του
σχήματος της Κοινοπραξίας που έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό ως Π.Υ.
Ο Π.Υ. θα υποβάλει ανάλογες βεβαιώσεις και για το προσωπικό του ως άνω πίνακα, που θα
αντικαθιστά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
6. Τυχόν προσωπικό υπεργολάβων που χρησιμοποιεί ο Π.Υ. περιστασιακά για εργασίες στις
εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω οριζόμενο προσωπικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)
Άρθρο 9o
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη, που βαρύνει
αποκλειστικά τον παρέχοντα υπηρεσίες (Π.Υ.) και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, που
θα του επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
2.
Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ. μετά από εισήγηση της
ΕΠΠ, δικαιούται να ζητήσει την άρση της παράβασης, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές
διατάξεις.
Ρήτρες, περικοπές και μειώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, επιβάλλονται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ., μετά από εισήγηση της ΕΠΠ και της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο
λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών.
3. Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας
επεξεργασίας. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του ΠΥ θεωρείται ουσιώδης
πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι ποινικές ρήτρες
ισχύουν εφόσον τα φορτία και η ποιότητα εισόδου τηρεί τις προδιαγραφές σχεδιασμού της
εγκατάστασης.
Ο Π.Υ., εφόσον διαπιστώσει την παρουσία στα εισερχόμενα απόβλητα ουσιών με γνωστή
δυσμενή ή ανασταλτική επίδραση στη βιολογική διεργασία, όπως π.χ. πετρελαιοειδή, χρωστικές
ουσίες, βαρέα μέταλλα κλπ., οφείλει να καταγράψει το περιστατικό, να συλλέξει αποδεικτικό
υλικό (φωτογραφική τεκμηρίωση, δείγματα) και να ενημερώσει άμεσα την ΕΠΠ.
Οι ποινικές ρήτρες που αφορούν στην ποιότητα επεξεργασίας είναι οι εξής:
α) Για κάθε ημέρα πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως κατά την οποία η τιμή του COD των
ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 125 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της
ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ). Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει απόκλιση
υπερβούν τις οκτώ (8) κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επιβάλλεται για κάθε ημέρα ποινική
ρήτρα ίση με το 20% της ημερήσιας αποζημίωσης.
Εάν πέραν των 14 ημερών, επί της συνολικής διάρκειας της σύμβασης επαναληφθεί η απόκλιση
του ανωτέρω ορίου, ο ΠΥ κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
β) Για κάθε ημέρα πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως κατά την οποία η τιμή των αιωρούμενων
στερεών των ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 35 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση
με το 10% της ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ). Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει
απόκλιση υπερβούν τις οκτώ (8) κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επιβάλλεται για κάθε ημέρα
ποινική ρήτρα ίση με το 20% της ημερήσιας αποζημίωσης.
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Εάν πέραν των 14 ημερών, επί της συνολικής διάρκειας της σύμβασης επαναληφθεί η απόκλιση
του ανωτέρω ορίου, ο ΠΥ κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
γ) Για κάθε ημέρα πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως κατά την οποία η τιμή του ολικού αζώτου
των ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 15 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10%
της ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ). Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει απόκλιση
υπερβούν τις οκτώ (8)κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
ίση με το 20% της ημερήσιας αποζημίωσης.
Εάν πέραν των 14 ημερών, επί της συνολικής διάρκειας της σύμβασης επαναληφθεί η απόκλιση
του ανωτέρω ορίου, ο ΠΥ κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
δ) Για κάθε ημέρα (μέτρησης) πέραν της μίας (1) μηνιαίως κατά την οποία η τιμή συγκέντρωσης
ολικών κολοβακτηριδίων και των κοπρανωδών κολοβακτηριδίων των δειγμάτων υπερβεί τα
1000/100 mL και 200/100 mL αντίστοιχα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της
ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ). Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει απόκλιση
υπερβούν τις πέντε (5) κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα ίση με το 20% της ημερήσιας αποζημίωσης.
Εάν πέραν των 10 ημερών, επί της συνολικής διάρκειας της σύμβασης επαναληφθεί η απόκλιση
του ανωτέρω ορίου, ο ΠΥ κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
Στις όλες τις ως ανωτέρω μετρούμενες τιμές (α-δ) είναι αποδεκτή απόκλιση ±10%
Στην περίπτωση που περισσότερες από μία των ανωτέρω παραμέτρων βρίσκονται εκτός των
ανωτέρω ορίων η ποινική ρήτρα εφαρμόζεται μία φορά.
4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι απουσιάζει συστηματικά από τις εγκαταστάσεις οποιοσδήποτε
υπάλληλος του άρθρου 6 αδικαιολόγητα και χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι (πχ
δικαιούμενες άδειες προσωπικού), τότε θα αφαιρείται από το μηνιαίο τίμημα κατ’ αποκοπή ποσό
80€/άτομο/ημέρα, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠ προς τη Δ/νση Οικονομικού.
5. Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, η Ε.Υ.Α.Θ .Α.Ε. δικαιούται να τις
αναθέσει σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας από τον Π.Υ. των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητά του, εκτός
των άλλων μέτρων που θα λάβει η ΕΥΑΘ Α.Ε. εις βάρος του και για λογαριασμό του, θα
επιβάλλεται:
α) για κάθε ημέρα διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μείωση του καταβαλλόμενου
τιμήματος ίση με το διπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης του.
β) Σε περίπτωση μη λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητα του Π.Υ. θα
επιβάλλεται επίσης μείωση που θα εκτιμάται ανάλογα.
Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν διακοπές λειτουργίας με υπαιτιότητα του Π.Υ. τυχόν
απαραίτητες διακοπές της λειτουργίας που απαιτούνται για την εκτέλεση παράλληλων έργων.
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γ)Επίσης οποιαδήποτε προσαύξηση στα τιμολόγια ΔΕΗ της ΜΚΑ λόγω μειωμένου συντελεστή
ισχύος (cos φ< 0,95), θα καταβάλλεται από τον Π.Υ.
7. Οι ποινικές αυτές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν ένα (1) 15μερο μετά την έναρξη παροχής
υπηρεσιών και θα είναι δυνατό να επιβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι η μη επιβολή ρητρών δεν ισχύει για τον πρώτο μήνα σύμβασης που θα
υπογραφεί σε άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. Επίσης οι προβλεπόμενες ημέρες
παρεκκλίσεων στα σημεία 3.α,β,γ,δ αυξάνονται αναλογικά και σύμφωνα με τη διάρκεια της
σύμβασης παράτασης.
8. Η μηνιαία αξία ορίζεται ως το πηλίκο του ποσού για το οποίο υπογράφηκε η Σύμβαση,
διαιρούμενου με την μηνιαία χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Η ημερήσια αποζημίωση
ορίζεται ως το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30 ημέρες.
Άρθρο 10ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό.
2. Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητά του.
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την
αποκατάστασή του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Ο Π.Υ. κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές.
Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.
3. Αν ο Π.Υ. καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί, πέραν
του διμήνου από την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος της παροχής υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ ΑΕ
μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων, καλεί τον Π.Υ. να εξοφλήσει τους δικαιούχους
μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο Π.Υ. δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ συντάσσει
καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους για
λογαριασμό του Π.Υ. και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να
πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερόμενων.
4. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που
χρησιμοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ ή εργασιών που εκτελούνται σε γνώση της από άλλη
Υπηρεσία, και αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβασή του και να διευκολύνει
αυτές με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, ώστε να μη παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο. Ο Π.Υ. θα ενημερώνεται εγγράφως από
την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση στη διεξαγωγή παράλληλης εργολαβίας ή/και ερευνητικού προγράμματος
κατά τη διάρκεια της παρούσης παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. σε συνεργασία με την ΕΠΠ θα ζητήσει
από τον εκπρόσωπο της εν λόγω εργολαβίας ή τον υπεύθυνο του προγράμματος, με ευθύνη και
δαπάνη του τελευταίου, την κατάρτιση ΣΑΥ και χρονοδιαγράμματος εργασιών, έτσι ώστε να
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εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καμία εργασία δε θα
εκτελείται από άλλους εργολάβους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
5. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει, αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας και εφόσον απαιτείται.
Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας κατά τα
στάδια της παροχής υπηρεσιών, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας
αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από
υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού - εργατοτεχνικού προσωπικού του.
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του καθώς και στο εκπαιδευόμενο
προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ με δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση ατομικά και
ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για ασφαλή εργασία.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. Για τους
εργαζομένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ισχύουν οι προβλέψεις του Ν.
4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να
εμβολιάσει όλο το προσωπικό του και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς
κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής.
Επιπλέον ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος για την αυστηρή φύλαξη των εγκαταστάσεων και πρέπει να
επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα καθ’ όλο το 24ωρο θα μεριμνά για τον αυστηρό έλεγχο της εισόδου τροχοφόρων και
προσώπων στην εγκατάσταση και θα γίνεται καταγραφή των εισερχομένων σε ειδικό βιβλίο, το
οποίο θα είναι στη διάθεση της ΕΠΠ, εφόσον ζητηθεί. Τυχόν ξενάγηση τρίτων στις εγκαταστάσεις
θα γίνεται με συνοδεία αρμόδιου προσωπικού. Τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες οι πύλες
θα είναι οπωσδήποτε κλειστές και θα γίνεται έλεγχος ανά διαστήματα από τον ηλεκτρολόγο
βάρδιας για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για την είσοδο τρίτων θα ενημερώνεται
πάντα ο Υπεύθυνος Λειτουργίας ή άλλο αρμόδιο προσωπικό του Π.Υ. για το σκοπό αυτό.
6. Ο Π.Υ. ως υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών νόμων, περιβαλλοντικών όρων, αποφάσεων
της ΠΚΜ κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην ΕΠΠ, τις κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των υπηρεσιών, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.
7. Για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προκύπτει κατόπιν εργασιών επισκευής ή συντήρησης των
εγκαταστάσεων από αυτόν, ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει αναθεωρημένο αντίγραφο των
αντιστοίχων σχεδίων «ως κατασκευάσθηκε», εφόσον αυτά τροποποιούνται. Τα σχέδια αυτά
καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχέδια τα οποία παραδίνει ο Π.Υ. στην ΕΠΠ στα πλαίσια της
εκπόνησης των μελετών, θα πρέπει να έχουν παραχθεί με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού π.χ.
Auto Cad και θα υποβάλλονται επίσης σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή .
Επίσης με ενέργειες, ευθύνη και δαπάνη του ΠΥ θα δοθεί στα μέλη της ΕΠΠ η δυνατότητα
απομακρυσμένης πρόσβασης στο SCADA, εντός του 1ου 15ημέρου από την υπογραφή της
σύμβασης και πέραν της πρόσβασης επιτόπου στον Η/Υ στη ΜΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.
8. Ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΥΑΘ ΑΕ για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων
εξοπλισμού εκτός των Εγκαταστάσεων.
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Επίσης, ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την ΕΠΠ για τις απαιτούμενες παραγγελίες
όλων των σημαντικών ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων.
9. Προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος θα γίνεται στις 6 κλίνες ξήρανσης και σε
έκτακτες μόνο περιπτώσεις στον παρακείμενο ανοιχτό χώρο (προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση της
ΕΕΠ με ενημέρωση της ΔΕΑ).
10. Ο Π.Υ βαρύνεται με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του πολυηλεκτρολύτη που
τροφοδοτείται κατά την διαδικασία αφυδάτωσης της ιλύος που θα είναι αυτός που σήμερα
χρησιμοποιείται ή άλλος ισοδύναμος με τον οποίο αποδεδειγμένα θα επιτυγχάνονται τα ίδια
αποτελέσματα ως προς την απομάκρυνση της υγρασίας, την κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη και
την υφή της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος. Σε κάθε περίπτωση αλλαγή του τύπου
πολυηλεκτρολύτη θα γίνει μετά από ενημέρωση και έγγραφη έγκριση της ΕΠΠ.
Βαρύνεται επίσης με την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του απαιτούμενου διαλύματος
χλωρίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2.στ του Παραρτήματος Α), αποχλωρίωσης κλπ.
Γενικότερα ο Π.Υ. θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν πάντα όλα τα απαραίτητα
χημικά, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως π.χ., αναλώσιμα, πετρέλαιο κίνησης, τυχόν άλλα χημικά
που θα προστίθενται για απόσμηση-αποθείωση ή για διάλυση συσσωρευμένων λιπών, κλπ.
Η δαπάνη προμήθειας όλων των ανωτέρω χημικών και αναλωσίμων βαρύνουν τον ΠΥ
ανεξάρτητα από τη θέση της προσθήκης τους και τις αυξομειώσεις των απαιτούμενων ποσοτήτων
οι οποίες αναμένονται λόγω και της φύσης των βιομηχανικών αποβλήτων και του τρόπου
λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.Θ . Ειδικά για το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου που χρησιμοποιείται για
απολύμανση ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.στ και 2.3.ε.
11. Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση στοιχείων
καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που αφορούν τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης απαγορεύεται
ρητά η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων από τρίτους, χωρίς την
έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
12. Οι μονάδες που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του Π.Υ. καθώς και όλος ο εξοπλισμός που
υπάρχει σε αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της
παροχής των υπηρεσιών.
Απαγορεύεται η χρήση από τον Π.Υ. των μονάδων, του εξοπλισμού, κτιρίων κλπ. για άλλο σκοπό
ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
13. Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της
Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.
14. Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
άμεσα την ΕΠΠ για έκτακτα συμβάντα ή περιστατικά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
υπερχειλίσεις, είσοδος ασυνήθιστων αποβλήτων, παρακάμψεις μονάδων επεξεργασίας,
προμήθεια υλικών για αποκατάσταση βλαβών κλπ).
15. Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην ΕΠΠ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή πλήρη τεχνικά στοιχεία (περιγραφές, prospectus, πιστοποιητικά,
διαγράμματα, σχέδια κλπ.) για όλο το μηχανικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που
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απαιτείται να αντικατασταθεί και η προμήθεια του οποίου θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.
16. Ο Π.Υ. υποχρεούται να φυλάσσει τους χώρους των εγκαταστάσεων από άτομα μη έχοντα
εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στις
εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Π.Υ. Θα τηρείται
επίσης για τα τρίτα άτομα βιβλίο εισερχόμενων.
O Π.Υ. έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κτλ, τα
οποία ανήκουν σε αυτόν ή σε τρίτους ή έχουν παραδοθεί στον Πάροχο από την ΕΥΑΘ ΑΕ προς
εγκατάσταση και βρίσκονται στον χώρο των εγκαταστάσεων και να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ., που ανήκει
στην ΕΥΑΘ ΑΕ, ή σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Π.Υ. είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση
και αποκατάσταση, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη ζημιά,
ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.
Άρθρο 11ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠ)
1.Η ΕΥΑΘ ΑΕ διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας,
από τεχνικής άποψης εκπροσωπούμενη από την «επιτροπή παρακολούθησης/παραλαβής-ΕΠΠ»
Η Επιτροπή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες-τεχνικούς της ΕΥΑΘ ΑΕ και διευθύνεται από
τον Δ/ντή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης (διευθύνουσα υπηρεσία) της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ
επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών, ο Π.Υ. όμως δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες που
προκύπτουν.
2. Στα καθήκοντα των μελών της ΕΠΠ περιλαμβάνονται η παρακολούθηση-έλεγχος της ποιότητας
και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τεχνικής απόψεως και γενικά η τήρηση των
τεχνικών όρων της Σύμβασης από τον Π.Υ.
Η ΕΠΠ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται μέσω
της Δ/νσης Εγκατ/σεων Αποχ. με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Επίσης συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και με το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων
Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τμηματική παραλαβήδιαπίστωση παροχής υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά μήνα. Επίσης, συντάσσει και εκδίδει
στο τέλος της σύμβασης το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόμενες
υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές. Τα πρωτόκολλα αυτά
(τμηματικής και οριστικής παραλαβής), με τα οποία γίνεται και η καταβολή των αντίστοιχων
ποσοστών του συνολικού τιμήματος και η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
αντίστοιχα, ελέγχονται και εγκρίνονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εγκαταστάσεων και
ακολούθως αποτελούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση
Οικονομικού.
3. Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Π.Υ., υπόκεινται στον έλεγχο της ΕΥΑΘ ΑΕ και επιτρέπουν
απρόσκοπτα την είσοδο ( όλο το εικοσιτετράωρο ) στην ΕΠΠ, λοιπούς υπαλλήλους της ΕΥΑΘ,
συμβούλους της ή επισκέπτες, μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ και είναι υποχρεωμένοι να
δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας,
οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την Δ/νουσα υπηρεσία ( Δ/νση Εγκατ/σεων ). Η Δ/νουσα
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Υπηρεσία δια της ΕΠΠ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο στη λειτουργία και συντήρηση όλων των μονάδων, στα όρια ευθύνης του Π.Υ. και στην
ποιότητα επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο.
Η άρνηση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής
παροχή πληροφοριών, αποτελεί ουσιώδη πλημμέλεια και μεταξύ άλλων συνεπάγεται την
απομάκρυνσή τους, κατόπιν έγγραφης εντολής της ΕΥΑΘ ΑΕ προς τον Π.Υ.
4. Ο Π.Υ. ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τα όργανα της
Δ/νουσας Υπηρεσίας σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις, εφόσον αυτό ζητηθεί, είτε από την
ΕΠΠ, είτε από τον ΠΥ. Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών τη συνάντηση θα υποβάλλει εγκαίρως
συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεμάτων
σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων αλλά και
αν απαιτείται, το συντονισμό παράλληλων εργολαβιών ή και ερευνητικών προγραμμάτων που
εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες ή την ΕΥΑΘ ΑΕ (για τη διεξαγωγή των οποίων θα δοθεί
έγγραφη εντολή της ΕΥΑΘ ΑΕ προς τον Π.Υ.), με τυχόν προϋποθέσεις για να μη διαταραχθεί η
εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για τις συναντήσεις θα συντάσσονται με
ευθύνη της ΕΠΠ πρακτικά, τα οποία θα αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις, προθεσμίες και
υπευθυνότητες και θα διανέμονται.
Άρθρο 12ο
ΥΛΙΚΑ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι
κατάλληλα, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες κλπ. Ο ΠΥ έχει υποχρέωση να
χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς
κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του
εργοδότη.
2. Η ΕΥΑΘ ΑΕ κανένα υλικό δεν θα διαθέσει, εκτός των περιπτώσεων βλαβών λόγω συνήθους
φθοράς λειτουργίας ή παλαιότητας και προσθήκης καινούργιου εξοπλισμού για αναβάθμισηβελτίωση-αύξηση δυναμικότητας των εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνεται στους όρους της
παρούσας Διακήρυξης (άρθρο 2 παρ.2.γ), καθώς και βλαβών που συνδέονται με εξαιρετικά
συμβάντα ανωτέρας βίας ως εξής:
α) Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και
αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στην ΕΕΠ, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται
αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει:
-τον Π.Υ. σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ελλιπή συντήρηση ή παράβλεψη
του προσωπικού της μονάδας ως προς τα υλικά και την εργασία που θα απαιτηθεί.
-την ΕΥΑΘ ΑΕ ως προς τα υλικά και παροχή της εργασίας από τον ΠΥ, σε περίπτωση βλαβών που
οφείλονται σε συνήθη φθορά λειτουργίας ή παλαιότητας και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του
άρθρου 2 παρ.2.γ και 3.β
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Η κατάταξη στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται από την ΕΕΠ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, μετά από ενημέρωση και γραπτή
έγκριση της ΕΕΠ, ενώ θα γίνεται αναλυτική περιγραφή στην Έκθεση Λειτουργίας.
Στην περίπτωση που οι βλάβες συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας η δαπάνη
υλικών και εργασιών βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
β) Ως προς την προσθήκη νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών για βελτίωση ή τροποποίηση της
λειτουργίας της ΜΚΑ (που δεν αντικαθιστά παλαιότερο υφιστάμενο), καθώς και για την
ενεργοποίηση επιπλέον μονάδων λειτουργίας, που δεν περιλαμβάνονται στους όρους της
παρούσας Διακήρυξης, η δαπάνη θα βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ. Η λειτουργία και συντήρηση των νέων
μονάδων και του εξοπλισμού μετά τη θέση σε λειτουργία, θα βαρύνει τον Π.Υ.
3. Ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαραίτητο, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, τον εφεδρικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους όρους της
παρούσης, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα
που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης οριστικό πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού που θα διαθέτει για την
παροχή υπηρεσιών.
Στην κρίση της ΕΕΠ είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού και των μέσων του Π.Υ.,
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των
εγκαταστάσεων. Ο εν λόγω εξοπλισμός συνίσταται σε γενικές γραμμές από πλήρεις συλλογές
εργαλείων ηλεκτροτεχνίτη και μηχανοτεχνίτη, συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και κοινό εξοπλισμό
για τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, οχήματα, μηχανήματα κατά περίπτωση κλπ.
Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της ΕΕΠ, ο
παρέχων υπηρεσίες παραμένει εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού,
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση που ο
εξοπλισμός του Π.Υ. (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών
ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο Π.Υ. δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης.
Τα υλικά και μηχανήματα που συναντώνται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται
από καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και
μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους (χρησιμοποίηση και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ
της ΕΕΠ και του Π.Υ.).
4. Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών κλπ. που ενσωματώνονται στην
εγκατάσταση, γίνεται από την ΕΕΠ. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των
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εργασιών, που θα διατίθεται από τον ΠΥ, πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας.
Επισημαίνεται ότι εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα οικεία
άρθρα της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των
Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλά εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς
συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Π.Υ.
υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος,
με άλλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι.
Αν δε κατά τις δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ
δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο.
Άρθρο 13ο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ. - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
1. Σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού λόγω βλάβης ο Π.Υ. προ της
παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σε έντυπη και ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή στην
ΕΠΠ για προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά prospectus, οικονομικά
στοιχεία/προσφορά, τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά, διαγράμματα, σχέδια, περιγραφές κλπ. Ή
ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από την ΕΠΠ) για όλο το μηχανικό και ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό που προτείνει να ενσωματωθεί στις εγκαταστάσεις. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα
εκπονούνται από τον Π.Υ., εφόσον αυτά δεν υπάρχουν στο Μητρώο του έργου και θα
υποβάλλονται σε ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή (dwg κλπ). Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων ο
Π.Υ. υποχρεούται να συμπληρώσει άμεσα τις ελλείψεις αυτές, κατόπιν υπόδειξης της ΕΠΠ. Για τις
αντικαταστάσεις υπάρχοντος εξοπλισμού θα ακολουθηθεί η φιλοσοφία των προδιαγραφών του
αρχικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πλέον ο εν
λόγω εξοπλισμός, θα δίνεται έμφαση στην ομοιομορφία και συμβατότητα του προστιθέμενου
εξοπλισμού. Αλλαγή του τύπου του εξοπλισμού επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που
αποδεδειγμένα ο υπάρχων εξοπλισμός δεν καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των
εγκαταστάσεων και απαιτείται αναβάθμισή του.
2. Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ΕΥΑΘ ΑΕ, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ.
και η παραγγελία θα πραγματοποιείται είτε από την ΕΥΑΘ ΑΕ είτε από τον Π.Υ., μετά από
έγγραφη έγκριση της ΕΠΠ και σύμφωνα και με τα αναφερόμενα των άρθρων 2 και 12 του
Παραρτήματος Α.
Άρθρο 14ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις της μονάδας
σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό
κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο,
για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
2. Ο Π.Υ θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο
συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού,
στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και
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τις Κυριακές και αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την ΕΠΠ, λόγω έκτακτων
περιπτώσεων.
Επιπλέον θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για άμεσες
μεταφορές μηχανημάτων ή υλικών.
3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση
συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο δε Π.Υ. δεν συμμορφώνεται εντός των τασσόμενων προθεσμιών για
αποπεράτωσή της, καθορίζεται δια του παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται
να προβαίνει στην εκτέλεση αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση της, σε
βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ.
Άρθρο 15ο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό
της ΕΥΑΘ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο ΠΥ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα και
απαραίτητα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος
και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, όντας εξ’
ολοκλήρου υπεύθυνος γι' αυτά. Επιπρόσθετα, ο ΠΥ έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και
παραλείψεις του), είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβων του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα
που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης.
1. Στον Π.Υ. θα παραδοθεί ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) των εγκαταστάσεων, όπως
υφίσταται.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να συμπληρώσει-αναθεωρήσει-συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση
ανανεωμένο –ενοποιημένο ΦΑΥ των εγκαταστάσεων, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα και με τα
αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96, τις ΔΙΠΑΔ/οικ/177/27.2.2001 (ΦΕΚ 5177 Β/2001), 433/19.9.2000
(ΦΕΚ 1176 Β/21.9.2000) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16Β/14.1.2003) αποφάσεις
Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και με τις νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΑΥ υποβάλλεται εις διπλούν.
Η ΕΠΠ αποφαίνεται ύστερα από έλεγχο για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των
προτάσεων του Π.Υ. εντός 15μέρου από την υποβολή, και κατόπιν των τροποποιήσεων εγκρίνει
το ΦΑΥ. Ένα αντίτυπο παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση ενώ το δεύτερο επιστρέφεται
εγκεκριμένο και πρέπει να παραμένει στο χώρο της ΜΚΑ, όπου θα είναι και στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Π.Υ. Την ευθύνη για τυχόν παράληψη
σύνταξης-ενημέρωσης του ΦΑΥ έχει ο Π.Υ.
Ο ΦΑΥ πρέπει κατά τη διάρκεια της παρούσας παροχής υπηρεσιών να αναπροσαρμόζεται σε
συνάρτηση με την εξέλιξη των υπηρεσιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται μετά το πέρας των υπηρεσιών στην αναπροσαρμογή του
ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία της εγκατάστασης, έτσι όπως αυτή
κατασκευάστηκε. Ο ΦΑΥ τη συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και φυλάσσεται με
ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε..
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2. Ο Π.Υ. οφείλει να επισημάνει έγκαιρα και εγγράφως στην ΕΥΑΘ Α.Ε..τους κινδύνους οι οποίοι
συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές της εγκατάστασης, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις
της λειτουργίας και συντήρησης.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και
συγκεκριμένα:
 Την εξάλειψη κινδύνων.
 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.
 Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα
πρόληψής τους.
 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή
του έργου.
 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα.
 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας.
 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.
 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται
οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή φάσεων εργασίας.
 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης εργασιακού κινδύνου, στο οποίο
θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης, καθώς και
των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφάλειας,
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των
Εργαζόμενων), που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές
διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης
ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων), καθώς και οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε
ύψος).
3. Εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96, ο Π.Υ. είναι
υποχρεωμένος να ορίσει Συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ,. Το όνομα του συντονιστή θα πρέπει να
ανακοινωθεί στην ΕΠΠ εντός 15μέρου από την ημερομηνία έναρξης των έργων. Στον συντονιστή
θα ανατεθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 305/96 και θα
είναι και ο υπεύθυνος Συντονιστής θεμάτων ΑΥΕ για όλες τις παράλληλες εργασίες που τυχόν
εκτελούνται ταυτόχρονα από άλλους αναδόχους στο χώρο των εγκαταστάσεων ευθύνης του Π.Υ.
Τέλος, ο Συντονιστής θεμάτων ΑΥΕ θα αναλάβει την ευθύνη αναθεώρησης –συμπλήρωσης –
αναπροσαρμογής του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά το στάδιο της Λειτουργίας και
Συντήρησης.
4.

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΦΑΥ ορίζονται οι εξής:



Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.



Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.



Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες, που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν.
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Για εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για
την πρόληψή του.



Πληροφορίες για υλικά κατασκευής, που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία
των εργαζόμενων.



Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού
κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση
κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κλπ.).
Το ΦΑΥ θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα στα οποία γίνεται αναφορά περί μέτρων
πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.
5. Ο Π.Υ. θα εφαρμόζει το υφιστάμενο ΠΠΕ. Τυχόν τροποποιήσεις του θα εγκρίνονται από την
ΕΠΠ.
Άρθρο 16ο
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών βαρύνει
αποκλειστικά τον Π.Υ. Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση της
βέλτιστης ποιότητας επεξεργασίας.
Επίσης, ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω
προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και επίσης για
αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας,
σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα σφάλματα ή οι
παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστιθέντα από τον Π.Υ. ή από τρίτο,
απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ ή σε άλλο φορέα,
αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους.
Ακόμη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις, ο
Π.Υ. υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

Άρθρο 17ο
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 καθώς και των σχετικών Π.Δ., εγκυκλίων και διατάξεων, όπως θα ισχύουν κατά
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2. Ο Π.Υ. θα συνάψει με δικές του δαπάνες με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες την
ακόλουθη ασφαλιστική σύμβαση:
Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους
Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Π.Υ. για την καταβολή
αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε
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οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για υλικές ζημιές, που μπορούν να συμβούν κατά τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και
συντήρηση της εγκατάστασης και δημιουργεί υποχρεώσεις του Π.Υ. για αποζημίωση.
Τα εξασφαλιζόμενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις πρέπει να μην είναι μικρότερα από τα
εξής:
1. Για οποιαδήποτε ζημία από ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος ή /και για σωματική
βλάβη και θάνατο κατ’ άτομο: 300.000 ΕΥΡΩ
- Για βλάβες πραγμάτων: 100.000
2. Για ομαδικό ατύχημα: 600.000 ΕΥΡΩ
Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον
το ποσό των 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Π.Υ. από την έναρξη των
υπηρεσιών μέχρι και την οριστική παραλαβή τους, που πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά στην
ασφαλιστική εταιρεία από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οι εξής όροι:
α) Η ΕΥΑΘ ΑΕ θα είναι συνασφαλιζόμενη.
β) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. μεταβιβάζει και
εκχωρεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ εξαρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας στην ΕΥΑΘ ΑΕ ύστερα από σχετική αίτησή
της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση, ή άλλη ενέργεια του Π.Υ.
γ)

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά της ΕΥΑΘ ΑΕ,
των υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών και των υπαλλήλων της, σε περίπτωση που
η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών.

δ) Η ΕΥΑΘ ΑΕ, το προσωπικό της, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι συνεργάτες της και το
προσωπικό τους θεωρούνται σαν τρίτα πρόσωπα. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η
ευθύνη του Κυρίου των εγκαταστάσεων που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού
Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).
3. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί, ή να
λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ο Π.Υ. πρέπει να παραδίνει στην ΕΥΑΘ ΑΕ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Διαφορετικά η ΕΥΑΘ
ΑΕ, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία
της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Π.Υ. Στην περίπτωση
αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό της σαν πληρεξούσιος.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των υπηρεσιών από υπαιτιότητα του Π.Υ., η
εγκατάσταση σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των
ενδεχόμενων κινδύνων από την ΕΥΑΘ ΑΕ, τα δε έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον
Π.Υ.
Άρθρο 18ο
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1.

Σε περίπτωση που ο Π.Υ. επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να
γνωστοποιήσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επέλευσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα
περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την ανωτέρα βία.

2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει
ο Π.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί.
3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του
προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της.

Άρθρο 19o
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1.
Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω
Τμηματικές Προθεσμίες. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης ή την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή ως ημερομηνία
έναρξης της παροχής των υπηρεσιών
2.
Καθορίζονται οι παρακάτω Τμηματικές Προθεσμίες:
i. Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης με
τον Π.Υ. παραδίδεται βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων
στοιχείων σχετικά με το έργο συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται
τα υπόψη στοιχεία και την ημερομηνία παραλαβής τους.
ii. Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
α. οι προβλεπόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού
Ασφαλείας και Γιατρού Ασφαλείας.
β. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 17 της παρούσας και τις
ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας
Άρθρο 20o
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος ενός (1) μήνα, θα διενεργηθούν από τον
Π.Υ. και την ΕΠΠ της ΕΥΑΘ ΑΕ έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές
οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή λειτουργία και η καλή
κατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του αυτοματισμού και
γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού.
2. Εφόσον διαπιστωθούν τα ανωτέρω και υποβληθούν από τον ΠΥ όλα τα απαιτούμενα
παραδοτέα στοιχεία, στη συνέχεια εντός ενός (1) μήνα θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό
πρωτόκολλο. Στο πρωτόκολλο θα αναφέρεται ότι ο ΦΑΥ εφαρμόσθηκε και ενημερώθηκε ή ότι
συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων.
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3. Οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής παραλαβής βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τον Π.Υ., εκτελούμενης υπό την καθοδήγηση της ΕΠΠ.
4. Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισμένα
στοιχεία των εγκαταστάσεων δεν λειτουργούν καλώς, εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή
ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Π.Υ.
υποχρεούται εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από την ΕΠΠ σε αντικατάσταση παντός
φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο κατάλληλο και αποκατάσταση
της ομαλής λειτουργίας τους. Η προθεσμία που θα τεθεί θα καθοριστεί βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων (είδος της βλάβης, προβλεπόμενος χρόνος προμήθειας των απαιτούμενων
ανταλλακτικών/εξοπλισμού ή λήξης εξειδικευμένων υπηρεσιών εξωτερικού τεχνικού συνεργείου
κλπ). Στη συνέχεια εντός ενός (1) μήνα από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων θα συνταχθεί
το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
5. Κατά το διάστημα από τη λήξη της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή ο Π.Υ. υποχρεούται
να συνεργάζεται αρμονικά με την ΕΠΠ και με τον επόμενο Π.Υ., αν απαιτηθεί, και να μην
παρακωλύει την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
6. Με την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από
την ΕΠΠ, αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης –
περαίωσης, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ.
7. Σημειώνεται ότι σε περίπτωσης παράτασης–αύξησης αντικειμένου η Οριστική Παραλαβή και η
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης γίνεται με την ολοκλήρωση του συνόλου
της σύμβασης (αρχικής, παρατάσεων).
Άρθρο 21o
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα Συμβατικά Τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση πραγματικής ασυμφωνίας
μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Το Συμφωνητικό
Η Διακήρυξη
Η Οικονομική Προσφορά
Το ΤΕΥΔ
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Υπόδειγμα Προδικαστικής Προσφυγης
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

http://www.aepp-procurement.gr

Αριθμός Προσφυγής

/20

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

Διεύθυνση : ________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ : _____________________

e-mail : ______________________
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(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : _________________________________________________________

Διεύθυνση : _________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________

e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_________________________________________

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_________________________________________

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

________________________________________
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η
προσφυγή
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(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.
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(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.
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(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)

(13) ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην
παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

__________________________________

________________________

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _______________________________________
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________
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Σφραγίδα
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)
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