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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 34/2020

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό
συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση
της Ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου,
λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων», προϋπολογισμού
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος

Παροχή Υπηρεσιών για την
παρακολούθηση της ποιότητας του
Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση
θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου,
λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και
εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ):

60.000,00€

CPV:

71620000-0

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

5/8/2020

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό
τόπο του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και
ώρα διενέργειας διαγωνισμού
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5/8/2020
25/8/2020

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η εποχιακή εκτέλεση θαλάσσιων μετρήσεων στον
Θερμαϊκό Κόλπο με τη διεξαγωγή πλόων, η λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και η εκτέλεση
εργαστηριακών αναλύσεων σε κατάλληλα εργαστήρια (Δημόσια ή Ιδιωτικά), με σκοπό την
παρακολούθηση της θαλάσσιας ποιότητας σε τρία συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ,
δηλαδή από την θαλάσσια περιοχή:
α) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
β) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)και
γ) του Λευκού Πύργου
Η διεξαγωγή των πλόων που θα απαιτηθούν, οι επί τόπου θαλάσσιες μετρήσεις, οι δειγματοληψίες
και οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους και σύμφωνα με τους Πίνακες σημείων και συχνότητας δειγματοληψίας και ελεγχόμενων
παραμέτρων.
Οι ως άνω υπηρεσίες ταξινομούνται κατά CPV 71620000-0 (υπηρεσίες αναλύσεων).
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 18 μήνες από την υπογραφή της (ή την
ημερομηνία που ορίζεται ως ημέρα ενεργοποίησής της).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει της τιμής.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)
της παρούσας Διακήρυξης.

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τις γενικές αρχές του
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
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Άρθρο 4: Δημοσιότητα
Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Διακήρυξη) αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr.).
Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινίσεων
Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης που υποβάλλονται τουλάχιστον 6 ημέρες πριν από την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, απαντώνται μέχρι 3 ημέρες πριν από αυτήν (ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών). Η ΕΥΑΘ ΑΕ αναρτά τις απαντήσεις της στην ιστοσελίδα της.
Κανένας δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατομικής ενημέρωσης εκ
μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Άρθρο 6: Τόπος & Χρόνος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές.
Οι προσφορές υποβάλλονται:
Α. Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8 ος όροφος). Η
παράδοση μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση της προσφοράς στο παραπάνω τμήμα είτε με αποστολή
της ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή
η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών πριν από την
ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα της
αποσφράγισης των προσφορών και πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των οποίων η
συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλεισθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.

Άρθρο 7: Τόπος & Χρόνος αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμών
Οι προσφορές αποσφραγίζονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, 4ος όροφος την
25/8/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.

Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
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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 την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .
Τα έγγραφα προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένων
εγγράφων, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το
ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.
Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα
του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης μέλους της
ένωσης πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
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Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο), στον εκπρόσωπό του (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας
όταν:
(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.
3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων,
Α) δεν αποκλείεται για τους λόγους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, όταν συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος
Β) δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) 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.
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
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του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις των παραγράφων
1, 2, και 4 της παρούσας.
6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1. 2γ. και 4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (επανορθωτικά μέτρα - αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες
Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και αποτελείται από τρεις αυτοτελείς,
σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) τον
υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και γ) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. Κάθε
υποφάκελος φέρει τη σχετική ένδειξη όπως προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας.
Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής ως προς τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους της.
Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην
οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για
λόγους τεκμηρίωσης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται στους φακέλους προσφορών τα στοιχεία όλων των
μελών της ένωσης (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
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Άρθρο 12: Κατάτμηση προμήθειας
Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν επιτρέπεται
κατάτμηση.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν από
τη λήξη της, για διάστημα ίσο με το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν,
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη
της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο προσφέρων δεν
έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την αποσφράγισή της. Σε
περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος

Άρθρο 14: Διευκρινίσεις επί των προσφορών
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν η ΕΥΑΘ ΑΕ τους απευθύνει σχετικό αίτημα,
μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο ως προς τα σημεία που ζητούνται
διευκρινήσεις και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 310 ν. 4412/2016. Οι
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν εντός της προθεσμίας που τάσσει η Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση
του σχετικού αιτήματος στον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

Άρθρο 15: Περιεχόμενο υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς
Α. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα :
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία ο
προσφέρων δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρούσας και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας (Άρθρο 3 των ειδικών
όρων).
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Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού (που
αναφέρονται στο Άρθρο 10) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, γίνεται δεκτή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
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
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει στην
υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει και τα στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του.
Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σημείωση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.

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

Β. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα από
το Άρθρο 4 των Ειδικών Όρων.

Άρθρο 16: Περιεχόμενο υποφακέλου οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται σε έγγραφο του φορέα σύμφωνα με το Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β της παρούσας και θα περιλαμβάνει την τιμή μονάδας
ανά είδος υπηρεσίας, την συνολική τιμή κάθε προσφερόμενου είδους αλλά και την τιμή για το
σύνολο των υπηρεσιών.
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς,
σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. Η αναγραφή της τιμής σε
ευρώ, μπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δε δίνουν τιμή σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών
ή να τους τροποποιήσουν.
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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Άρθρο 17: Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)
Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

Α. Γενικά δικαιολογητικά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση
νομικού προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους και, σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
2. Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), από φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο
δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης μη ειδικής
εκκαθάρισης, μη αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη υπαγωγής
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή
οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
υποβολή τους
4.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
5.

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής Σε περίπτωση μη έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
6.

Β. Ποιοτικής επιλογής (σύμφωνα με άρθρο 3 Ειδικών όρων)
1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι:
- Το/α εργαστήριο/α θα λειτουργεί/ούν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να είναι
δυνατή η διεξαγωγή όλων των εποχιακών δειγματοληψιών και αναλύσεων.
- Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά χωρίς αλλοιώσεις των
δειγμάτων από το σημείο παραλαβής έως το εργαστήριο.
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- Θα ξεκινάει το συντομότερο δυνατόν μετά τη δειγματοληψία η αναλυτική διαδικασία σύμφωνα με
τις πρότυπες μεθόδους αναφοράς.
- Θα συμφωνεί και θα τηρήσει το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Παραδοτέων που περιγράφεται
στον Πίνακα στο τέλος του Παραρτήματος Β.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιήσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για τις δειγματοληψίες
και για την εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία
και ικανότητα για το σκοπό αυτό. Η εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού θα πρέπει να δηλώνεται
ακριβώς.
3. Περιγραφή των Εργαστηριακών τους Εγκαταστάσεων και όλου του σχετικού εξοπλισμού και της
οργανολογίας (εργαστηριακά αναλυτικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα μετρήσεων
πεδίου, καταγραφικά όργανα και δειγματολήπτες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
των δειγματοληψιών, μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών αναλύσεων.
4. Περιγραφή της μεθοδολογίας των δειγματοληψιών, μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών
αναλύσεων που θα εφαρμοστούν για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους που περιγράφονται στην
Παράγραφο 2.3, του άρθρου 2 των Ειδικών Όρων στο Παράρτημα Α.
5. Περιγραφή του σκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των πλόων (τύπος σκάφους,
διαστάσεις, μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, σχετικές αδειοδοτήσεις, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ)
Τα έγγραφα του παρόντος Άρθρου 17, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.

Άρθρο 18: Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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 περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
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στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού), 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 φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
α) Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
(1.200,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
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Άρθρο 20: Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς. Η αποσφράγιση διενεργείται ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ανά φύλλο.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του
ελέγχου των δικαιολογητικών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με
τους όρους της Διακήρυξης και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συντάξει ενιαίο Πρακτικό για τις δύο παραπάνω φάσεις
(αξιολόγησης δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών)
Η αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι υποφάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Άρθρο 21: Ορισμός προσωρινού αναδόχου – υποβολή δικαιολογητικών
1 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, προκειμένου να ασκήσουν τυχόν
ενστάσεις. Στη συνέχεια, η ΕΥΑΘ ΑΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών όπως καθορίζονται ειδικότερα
στη Διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΕΥΑΘ
ΑΕ (Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
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2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του και
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Άρθρο 22: Κατακύρωση σύμβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συντάσσεται
πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ. είτε για την κατακύρωση της σύμβασης με την ανάδειξη
(οριστικού) αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο όλων των
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει προκειμένου να ασκήσει τυχόν
ενστάσεις.
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
ενστάσεων, η ΕΥΑΘ ΑΕ α) κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
(σύναψη σύμβασης), β) τον καλεί να υποβάλλει επικαιροποιημένα τυχόν δικαιολογητικά
κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, γ) τον καλεί να προσέλθει εντός προθεσμίας (που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες) από την κοινοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
Άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ ή σε λόγους
ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άρθρο 23: Υπογραφή σύμβασης
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άρθρο 24: Ματαίωση διαγωνισμού
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 317 Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη
β) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
γ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΕΥΑΘ ΑΕ
δ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
ε) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
στ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 317 Ν. 4412/216
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικά 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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Άρθρο 25: Ενστάσεις
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση (α) κατά της Διακήρυξης και (β) κατά των
πράξεων του αναθέτοντος φορέα ενώπιον της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 333Α σε συνδυασμό με το άρθρο 127 ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της
ένστασης δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου.
Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά
μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 26: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου -Ποινικές ρήτρες –Κυρώσεις
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση οργάνου της (Δ.Σ.), κατόπιν
γνωμοδότησης και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης προς το Δ.Σ.,
η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:
1. Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών
2. Οι παραδιδόμενες υπηρεσίες, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν
τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις
3. δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) που του
δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης
Σε περίπτωση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης
του αναδόχου ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση
εκ μέρους του αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που
του ορίσθηκε να υπογράψει την σύμβαση και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντί του και
δύναται να εκτελέσει τις υπηρεσίες με άλλους προσφέροντες με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται
να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή της σύμβασης.
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού οικονομικού φορέα
από μελλοντικές συνεργασίες.
Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο ανάδοχος απαλλάσσει
αυτόν των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή
της.
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών της
σύμβασης και για πλημμελή εκτέλεση των όρων αυτής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 27: Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους ανωτέρας
βίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επέλευσή τους στην
ΕΥΑΘ ΑΕ τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία
αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός
είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους της
σύμβασης ή τη μη υπογραφή της.
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Άρθρο 28: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία δικαστηρίων
Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα
ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 29: Αστικές και ποινικές ευθύνες
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση βαρύνει αποκλειστικά
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις
λόγω προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού, και για
αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας,
σφαλμάτων ή παραλείψεων του, απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη.

Άρθρο 30: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα που
Παρουσιάζεται και στον σχετικό Πίνακα στο τέλος του Παραρτήματος Β.
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο παραλαβής
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα
 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το
Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την
ΕΠ.
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου).
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Άρθρο 31: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
 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.
 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.
 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.
 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε
τρίτο παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 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.
 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.
 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.
 Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν την σύναψη της
σύμβασης.
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Παράρτημα Α
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού
Οι πλόες, οι θαλάσσιες μετρήσεις, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1 (σημείων θαλάσσιων
μετρήσεων) με τον Πίνακα 2.2 (συχνότητας πλόων δειγματοληψιών) και την Παράγραφο 2.3
(περιγραφής ελεγχόμενων παραμέτρων), του άρθρου 2 των Ειδικών Όρων.
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η εποχιακή (τριμηνιαία) εκτέλεση θαλάσσιων
μετρήσεων πεδίου στον Θερμαϊκό Κόλπο, η λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και η εκτέλεση
εργαστηριακών αναλύσεων σε κατάλληλα εξοπλισμένα αναλυτικά εργαστήρια (Δημόσια ή
Ιδιωτικά), με σκοπό την παρακολούθηση της θαλάσσιας ποιότητας σε τρία συγκεκριμένα σημεία
ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ, στην θαλάσσια περιοχή:
α) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
β) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)και
γ) του Λευκού Πύργου
Η διεξαγωγή των αιτούμενων πλόων, οι επί τόπου θαλάσσιες μετρήσεις, οι δειγματοληψίες και οι
εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους
και σύμφωνα με τους Πίνακες σημείων και συχνότητας δειγματοληψίας και την αναλυτική
περιγραφή των ελεγχόμενων παραμέτρων.
Οι ως άνω υπηρεσίες ταξινομούνται κατά CPV 71620000-0 (υπηρεσίες αναλύσεων).
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ή την
ημερομηνία που ορίζεται ως ημέρα ενεργοποίησής της). Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης θα
υποβληθεί και η Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων, βάσει του Χρονοδιαγράμματος που δίνεται στο
Παράρτημα Β.

Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνική Περιγραφή
Στόχος της συγκεκριμένης Παροχής Υπηρεσιών είναι η συνεχής τήρηση, εκ μέρους της ΕΥΑΘ, των
απαιτήσεων των ΑΕΠΟ των δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛΘ, ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) κι
ειδικότερα την παρ. 6.4 της ΑΕΠΟ ΕΕΛΘ ΚΥΑ 106129/25.10.06:
«Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα, να γίνεται συστηματική
παρακολούθηση των νερών της μείζονος περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, οι
οποίες θα προσκομίζονται ανά τρίμηνο στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης, όπως:
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α)
β)
γ)
δ)

Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα.
Προσδιορισμός Ο2, ΤοC, αιωρούμενων στερεών.
Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα.
Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας.»

και την παρ. δ της ΑΕΠΟ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ (απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 13059/12.11.1992).
«Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το θαλάσσιο περιβάλλον και οι μυδοκαλλιέργειες θα
πρέπει να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των νερών της περιοχής με μετρήσεις και αναλύσεις,
όπως αναφέρονται στην ΜΠΕ ήτοι:
α)
Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα
β)
Προσδιορισμός Ο2, ΤοC, αιωρούμενων στερεών
γ)
Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα
δ)
Βενθική πανίδα»
Με βάση τα παραπάνω και για την παρακολούθηση θαλάσσιας ποιότητας, θα εκτελούνται από τον
ανάδοχο εποχιακοί πλόες κατά τους οποίους θα διενεργούνται οι επί τόπου απαιτούμενες θαλάσσιες
μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων καθώς και όλες οι κατάλληλες δειγματοληψίες για περαιτέρω
εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων, για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών,
μικροβιολογικών παραμέτρων και οικολογικών παραμέτρων ποιότητας, όπως αυτές περιγράφονται
αναλυτικά, στην Παράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου .
Συγκεκριμένα θα υλοποιείται η παρακολούθηση της θαλάσσιας ποιότητας σε τρία συγκεκριμένα
σημεία ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ, δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή:
α) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
β) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένης εκροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και
γ) του Λευκού Πύργου
Στον Πίνακα 2.1 καθορίζονται οι θέσεις δειγματοληψίας, στον Πίνακα 2.2 η συχνότητα των πλόων
και της λήψης των δειγμάτων και στη συνέχεια, στην Παράγραφο 2.3, οι ελεγχόμενες παράμετροι.
Στόχος των παραπάνω μετρήσεων είναι η τήρηση των απαιτήσεων των ισχυουσών ΑΕΠΟ, ως προς
την παρακολούθηση της ποιότητας εκροής των δύο ΕΕΛ αλλά και η δυνατότητα εξαγωγής
χρήσιμων και αξιόπιστων συμπερασμάτων για την θαλάσσια ποιότητα στα σημεία ενδιαφέροντος
της ΕΥΑΘ. Για το λόγο αυτό, συναπαιτούμενο της σύμβασης αυτής θα είναι και η σύνταξη
Τεχνικών Εκθέσεων με την εκτίμηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, με στόχο την εκτίμηση
της οικολογικής ποιότητας της περιοχής και τα συμπεράσματα-προτάσεις για τα πιθανά
διαχειριστικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ.
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2.1 Σημεία Δειγματοληψίας
Τα Σημεία Δειγματοληψίας (ΣΔ) περιγράφονται στον Πίνακα 2.1 και στο Σχήμα 2.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Τα προτεινόμενα σημεία θαλάσσιας δειγματοληψίας
OBJECT
ΕΓΣΑ_Coord_
ΕΓΣΑ_Coord_
ID
Description
X
Y
WGS84_Lon WGS84_Lat
Θ.1
ΕΕΛΘ 1
402942.7128
4489453.039
22.8536432
40.55237285
ΛΕΥΚΟΣ
Θ.2
ΠΥΡΓΟΣ
410475.7375
4496668.737
22.94157171 40.61821578
Θ.3
ΑΙΝΕΙΑ
400026.6228
4479472.104
22.82078561 40.46212649
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) πλόες, ο καθένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει τις
τρεις (3) δειγματοληψίες (στα αντίστοιχα σημεία Θ1, Θ2, Θ3) και θα υλοποιούνται ανά τρίμηνο
(ένας για κάθε εποχή του χρόνου) καλύπτοντας έτσι χρονική διάρκεια 18 μηνών, με έναρξη εντός
του Φθινοπώρου του 2020 και λήξη εντός του Χειμώνα του 2022. Αναλυτικά, η συχνότητα των
πλόων-δειγματοληψιών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης
Π.Υ μετά το Φθινόπωρο του 2020 (χωρίς σχετική υπαιτιότητα του αναδόχου), τότε το πρόγραμμα
δειγματοληψιών θα μετατεθεί για το αμέσως επόμενο τρίμηνο ή όπως ορίσει η ΕΥΑΘ ΑΕ, με
αντίστοιχη μετάθεση της λήξης της σύμβασης (ώστε να διατηρηθεί η συνολική συμβατική χρονική
διάρκεια των 18 μηνών).

ΣΧΗΜΑ 2.1. Εποπτική απεικόνιση των Σημείων Δειγματοληψίας (Θ1, Θ2 και Θ3)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Συχνότητα πλόων δειγματοληψιών
α/α Πλου
Δειγματοληψίας
1
2
3
4
5
6

Αντιστοίχιση σε περίοδο
έτους
Φθινόπωρο 2020
Χειμώνας 2021
Άνοιξη 2021
Καλοκαίρι 2021
Φθινόπωρο 2021
Χειμώνας 2022

2.3 Περιγραφή μετρούμενων παραμέτρων
Σε κάθε μια από τις δειγματοληψίες που περιγράφονται στον Πίνακα 2.2, θα προσδιορίζονται οι
τιμές των παραμέτρων που αφορούν τόσο σε μετρήσεις στο θαλασσινό νερό, όσο και επί του
ιζήματος του πυθμένα.

Α) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
I.






Φυσικές και Χημικές παράμετροι
Διαλυμένο οξυγόνο
Θερμοκρασία
Αλατότητα
Πυκνότητα
pH

Η μέτρηση της θερμοκρασίας και της αλατότητας του θαλασσινού νερού γίνεται με πόντιση του
αυτογραφικού οργάνου CTD (conductivity, temperature, depth), το οποίο παρέχει συνεχή καταγραφή
των χαρακτηριστικών του νερού κατά την πόντισή του από την επιφάνεια έως τον πυθμένα. Το ίδιο
όργανο δίνει μετρήσεις της διαύγειας του νερού και της περιεκτικότητας σε διαλυμένο οξυγόνο,
παραμέτρων που σχετίζονται με τον ευτροφισμό. Το διαλυμένο οξυγόνο θα προσδιορίζεται και πάνω
στο ερευνητικό σκάφος, αμέσως μετά τη δειγματοληψία, με τη μέθοδο Winkler.
 Αιωρούμενα στερεά
 Θρεπτικά άλατα αζώτου, φωσφόρου (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, φωσφορικά),
Θρεπτικά πυριτίου (πυριτικά άλατα)
 Ανόργανο διαλυτό άζωτο και ολικό άζωτο
 Ολικός φώσφορος
Για τις ως άνω αναλύσεις θα ληφθούν τρία δείγματα με δειγματολήπτη νερού τύπου Niskin, σε τρία
διαφορετικά βάθη: α) από την επιφάνεια, σε βάθος 0 – 1 m , β) σε ενδιάμεσο βάθος που αντιστοιχεί
σε σημείο μετά το πρώτο πυκνοκλινές και γ) σε βάθος κοντά στον πυθμένα, περίπου 0.5 m πάνω από
αυτόν.
 Βαρέα μέταλλα (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr-ολικό, Mn)
Οι αναλύσεις αυτές θα γίνουν σε δύο δείγματα θαλασσινού νερού τα οποία θα συλλεχθούν από το
επιφανειακό στρώμα και κοντά στον πυθμένα . Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων θα προσδιοριστούν
με χρήση οργάνου ICP-MS
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Μικροβιολογικές παράμετροι

II.

Αναλύσεις μικροβιολογικών χαρακτηριστικών σε επιφανειακά δείγματα νερού
 Ολικά κολοβακτηριοειδή (TC)
 Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (FC)
Βιολογικές παράμετροι

III.

Μετρικές σύνθεσης, αφθονίας, βιομάζας
 Συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α
 Αριθμός ειδών φυτοπλαγκτού
 Αφθονία φυτοπλαγκτού (κύτταρα/ml)
 Βιομάζα φυτοπλαγκτού (mg/L)
Τα δείγματα συλλέγονται, με δειγματολήπτες τύπου NISKIN, από την επιφάνεια, από βάθος κοντά
στον πυθμένα, και από ενδιάμεσο βάθος, που αντιστοιχεί σε βάθος μετά το πρώτο πυκνοκλινές
Β) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
I.




Φυσικά και Χημικά χαρακτηριστικά
Ολικός Οργανικός Άνθρακας
Ολικό Άζωτο
Βαρέα Μέταλλα (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr-ολικό, Mn)

Ένα δείγμα ιζήματος του πυθμένα θα ληφθεί σε κάθε ένα από τα τρία (3) σημεία δειγματοληψίας και
θα υλοποιηθεί προσδιορισμός οργανικού άνθρακα και ολικού αζώτου στο ίζημα με στοιχειακό
αναλυτή. . Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων θα προσδιοριστούν με χρήση οργάνου ICP-MS
Βιολογικά Χαρακτηριστικά (Ζωοβένθος και Βενθική Πανίδα)

II.





Ποικιλότητα και αφθονία βενθικών μακροασπόνδυλων
Ανάλυση σύνθεσης ζωοβένθους
Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας με χρήση του δείκτη ΒΕΝΤΙΧ
Σύσταση Ιζήματος: κοκκομετρική ανάλυση, οργανική ύλη

Σε κάθε σταθμό θα συλλέγονται δύο επαναληπτικά δείγματα επιφάνειας 0,1 m2 , με
δειγματολήπτη βένθους, για την ανάλυση της μακροβενθικής πανίδας. Συμπληρωματικά, θα γίνονται
και κοκκομετρικές αναλύσεις, όπου από τα κλάσματα της άμμου προκύπτει η τελική ποσοστιαία
ανάλυση (κοκκομετρική ανάλυση) των δειγμάτων.
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Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες μετρήσεων, δειγματοληψίας και αναλύσεων ισχύουν τα εξής:
1. Για τις ανάγκες των επί τόπου θαλάσσιων μετρήσεων και δειγματοληψιών, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο ένα κατάλληλο σκάφος, είτε δικής του ιδιοκτησίας είτε επί
μισθώσει, το οποίο θα έχει κάθε απαραίτητη άδεια για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή
των συγκεκριμένων πλόων στον Θερμαϊκό Κόλπο. Επίσης, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες
διαστάσεις ώστε να επιτρέπει την άνετη διεξαγωγή όλων των μετρήσεων και δειγματοληψιών
από το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό .
2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε πρόστιμο που τυχόν θα επιβληθεί από
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συγκεκριμένων πλόων, που
μπορεί να αφορά στην μη τήρηση των απαιτούμενων νόμιμων όρων πλεύσης του σκάφους,
σε τυχόν πρόκληση βλάβης ή ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον κλπ.
3. Η δειγματοληψία, η συντήρηση και η ανάλυση των δειγμάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και τις πρότυπες μεθόδους αναφοράς (EΛOT, ISO, APHA-AWWAWEF )
4. Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται από το αντίστοιχα έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τους
βασικούς κανόνες και πρωτόκολλα δειγματοληψίας, με όλες τις απαραίτητες συσκευές
δειγματοληψίας θαλάσσιων δειγμάτων και ιζημάτων πυθμένα.
5. Η ποσότητα δείγματος που θα λαμβάνεται θα πρέπει να επαρκεί για τυχόν επαναληπτικές
μετρήσεις στο εργαστήριο. Όλα τα σκεύη δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
συμβατά με τον τύπο του δείγματος και θα έχουν υποστεί την εκάστοτε απαραίτητη
προκατεργασία (πχ πλύσεις με ειδικό διάλυμα), σε συνάρτηση με τις προγραμματισμένες
αναλύσεις ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη «επιμόλυνση» του δείγματος κατά τη φάση
δειγματοληψίας (πχ φιάλες γυάλινες, pyrex, πολυπροπυλένιου, Teflon κλπ),
6. Θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε όλες οι απαραίτητες διεργασίες προκατεργασίας των δειγμάτων
(πχ κοσκίνιση, έκπλυση, καταμέτρηση ή φωτογραφική αποτύπωση, κατάψυξη κλπ) ή
βασικών μετρήσεων (πχ μέτρηση διαλυτού οξυγόνου), να υλοποιούνται άμεσα στο σκάφος
7. Για τη δειγματοληψία και μεταφορά θα χρησιμοποιούνται, όπου απαιτείται, ισοθερμικά
δοχεία- περιέκτες σε ψύξη και κατάλληλα δοχεία συντήρησης (πχ σκουρόχρωμες φιάλες) και
θα γίνεται άμεση μεταφορά στο εργαστήριο για τις αναλύσεις στις ελεγχόμενες παραμέτρους.
Θα συμπληρώνεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας και μεταφοράς δειγμάτων, με αναγραφή της
αντίστοιχης ώρας και ημερομηνίας. Η μεταφορά στο εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τις 24ώρες (αποδεικτικά παράδοσης από υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι απαραίτητα, στην
περίπτωση μεταφοράς σε εργαστήριο σε μεγάλη απόσταση).
8. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό, στα εργαστήρια του αναδόχου
ή στο συνεργαζόμενο εργαστήριο, με υπεργολαβική σχέση με τον ανάδοχο.
9. Θα συντάσσεται έντυπο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας που θα περιγράφει όλες τις παραπάνω
διαδικασίες αναλυτικά (3-9) και θα συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο δειγματοληψίας και
τον υπεύθυνο υπηρεσιών του αναδόχου.
10. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ακρίβεια των μετρήσεων και γενικά για την καλή και έντεχνη
εκτέλεση των υπηρεσιών. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη διάθεση όλου του απαιτούμενου
εξοπλισμού για μετακινήσεις, δειγματοληψίες, αναλύσεις, για τη χορήγηση μέσων
προστασίας στο προσωπικό του, τόσο σε αυτό του εργαστηρίου όσο και σε αυτοό που θα
ασχοληθεί με τις δειγματοληψίες. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών και
26

μέτρων ασφάλειας και υγιεινής κατά τη διεξαγωγή των πλόων ή των εργαστηριακών
αναλύσεων.
11. Ο ανάδοχος θα επιτρέπει, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης που θα οριστεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ, την επιβίβαση και παρουσία στο σκάφος
διεξαγωγής του πλου (τουλάχιστον ενός μέλους της ΕΠ) και την πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του καθώς και στα εργαστήρια τυχόν υπεργολάβων που θα
χρησιμοποιήσει για την παροχή των υπηρεσιών.

Άρθρο 3: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν:
1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι:
- Το/α εργαστήριο/α θα λειτουργεί/ούν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να είναι
δυνατή η διεξαγωγή όλων των εποχιακών δειγματοληψιών και αναλύσεων.
- Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά χωρίς αλλοιώσεις των
δειγμάτων από το σημείο παραλαβής έως το εργαστήριο.
- Θα ξεκινάει το συντομότερο δυνατόν μετά τη δειγματοληψία η αναλυτική διαδικασία σύμφωνα με
τις πρότυπες μεθόδους αναφοράς.
- Θα συμφωνεί και θα τηρήσει το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Παραδοτέων που περιγράφεται
στον Πίνακα στο τέλος του Παραρτήματος Β.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιήσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για τις δειγματοληψίες
και για την εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία
και ικανότητα για το σκοπό αυτό. Η εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού θα πρέπει να δηλώνεται
ακριβώς.
3. Περιγραφή των Εργαστηριακών τους Εγκαταστάσεων και όλου του σχετικού εξοπλισμού και της
οργανολογίας (εργαστηριακά αναλυτικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα μετρήσεων
πεδίου, καταγραφικά όργανα και δειγματολήπτες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
των δειγματοληψιών, μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών αναλύσεων.
4. Περιγραφή της μεθοδολογίας των δειγματοληψιών, μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών
αναλύσεων που θα εφαρμοστούν για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους που περιγράφονται στην
Παράγραφο 2.3, του άρθρου 2 των Ειδικών Όρων στο Παράρτημα Α.
5. Περιγραφή του σκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των πλόων (τύπος σκάφους,
διαστάσεις, μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, σχετικές αδειοδοτήσεις, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ)

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας.
Για την απόδειξη της απαίτησης θα προσκομιστεί πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
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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
2.

Σε περίπτωση που ο φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό
που να αποδεικνύει το παραπάνω, από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η προσκόμιση και μιας επίσημης βεβαίωσης τεχνικών
προσόντων, που θα πρέπει να περιέχει το σκοπό λειτουργίας ή το αντικείμενο έρευνας (ή/και
διδασκαλίας) του φορέα. Επιπλέον, κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να υποβληθούν κατάλογοι με
μελέτες, δημοσιεύσεις, βιβλιογραφικές αναφορές (όλα τελευταίας πενταετίας)και βιογραφικά
του ερευνητικού προσωπικού που θα συμμετέχει στην ομάδα έργου της ΠΥ, που θα
τεκμηριώνουν την ήδη υπάρχουσα εμπειρία του φορέα σε σχέση με το αντικείμενο της
προδιαγραφόμενης εδώ Π.Υ (παρακολούθηση θαλάσσιας ποιότητας, θαλάσσιες μελέτες και
μετρήσεις του αντικειμένου).

3.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις φορέων/προσώπων (1 και 2) οι υποβάλλοντες προσφορά
θα πρέπει, επιπλέον, να καταθέσουν στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς:
Α) ομάδα έργου, που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει έναν (1) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό,
και έναν (1) Βιολόγο. Θα έχουν και οι δύο ειδίκευση στη παρακολούθηση θαλάσσιας
ποιότητας, στις θαλάσσιες μελέτες και μετρήσεις του αντικειμένου. Επίσης, τουλάχιστον ένας
από τους δύο θα διαθέτει, σχετική με το αντικείμενο, προϋπηρεσία από 10 έτη και άνω, όπως
αυτή θα πιστοποιείται από επίσημα σχετικά στοιχεία (πχ επίσημες βεβαιώσεις φορέα
απασχόλησης, συμβάσεις εργασίας) που θα υποβληθούν.

4.

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τίτλους και περιλήψεις μελετών
(τουλάχιστον δύο κατά την τελευταία πενταετία) που να έχουν εκπονηθεί από την ομάδα
έργου και που θα έχουν άμεση συνάφεια με την εν λόγω προδιαγραφόμενη Π.Υ για την
παρακολούθηση της ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αναφέρονται, κατ’
ελάχιστον, το αντικείμενο των μελετών, οι χρόνοι υλοποίησης, ο φορέας ή το πρόσωπο που
ανάθεσε την μελέτη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους.

5.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών που
αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης εργασίας, ότι έχει εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα
τυχόν προβλήματα αυτής και ότι αναλαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών.

Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συμπράξεων/ενώσεων/κοινοπραξιών, θα πρέπει
αθροιστικά να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα πιο πάνω πιστοποιητικά και έγγραφα. Σε περίπτωση
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που ο Προσφέρων (μεμονωμένος ή ένωση/σύμπραξη/κοιν/ξια) προτίθεται να χρησιμοποιήσει
υπεργολάβο, για την υλοποίηση μέρους των εργασιών απαιτούνται:
α) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του αναδόχου και του/των συνεργαζόμενων εργαστηρίων
β) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα αφορούν στο μέρος των εργασιών που εκτελεί (βάσει όσον
περιγράφονται στα πιο πάνω σημεία 1 έως 5).
Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην τεχνική
προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τον
Ν.4250/2014.
Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένων
εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική.
Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και τους διεθνείς τεχνικούς ορούς
που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5: Τιμές προσφοράς
1. Οι τιμές προσφοράς θα δίδονται ανά είδος ανάλυσης (ή ομάδας παραμέτρων ανάλυσης) και για
το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και όπως
φαίνεται στον σχετικό Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, του Παραρτήματος Β.
Η συνολική τιμή προσφοράς αναφέρεται σε μονάδες ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών.
Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη θέση και
την έκτασή τους και περιλαμβάνουν:
α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται στη Διακήρυξη στις Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων
και στη Σύμβαση.
β) Κάθε γενική δαπάνη απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω μονάδας κάθε
υπηρεσίας.
2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (ΠΥ):
α) Δαπάνες για την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων πλόων, των δειγματοληψιών, των
μετρήσεων και την εκτέλεση των αναλύσεων στη διάρκεια της σύμβασης όπως αυτές περιγράφονται
στα σχετικά άρθρα της παρούσας. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την τεχνική υποστήριξη,
συντήρηση, επισκευή των επιστημονικών οργάνων.
β) Δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια του προσωπικού με τις νόμιμες προσαυξήσεις &
επιβαρύνσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, υπερωρίες, αποζημιώσεις
λόγω απολύσεων, οδοιπορικά, μετακίνηση προσωπικού κλπ. για το σύνολο του προσωπικού που θα
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών.
γ) Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, χρήσης, συντήρησης και απόσβεσης του συνόλου του
εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών και χημικών αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση του
συνόλου των υπηρεσιών.
δ) Το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για τα οχήματα και το σκάφος που θα χρησιμοποιηθούν
για την άρτια εκτέλεση των πλόων, των δειγματοληψιών και τη μεταφορά των δειγμάτων.
ε) Το σύνολο των δαπανών για κάθε πρόστιμο που τυχόν θα επιβληθεί από αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συγκεκριμένων πλόων που μπορεί να αφορά στην μη
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τήρηση των απαιτούμενων νόμιμων όρων πλεύσης του σκάφους, σε τυχόν πρόκληση βλάβης ή
ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον κλπ
στ) Δαπάνες για κάθε είδους τέλη, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά
το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ’ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής
υπηρεσιών, βαρύνουν τον Π.Υ., μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο τίμημα
παροχής υπηρεσιών.
Τα δυο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι
του φόρου αυτού.
ζ) Δαπάνες εμβολιασμών, προμήθειας και χορήγησης όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση
εργασίας ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία και
γενικότερα δαπάνες λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο
ανεξαιρέτως το προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
η) Δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή όλων των απαιτούμενων εκθέσεων αποτελεσμάτων κατά τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών (και σε ηλεκτρονική μορφή).
θ) Δαπάνες για τυχόν απασχόληση, μετακίνηση και διαμονή εξωτερικών συνεργατών ή συμβούλων
του Π.Υ.
ι) Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης.

Άρθρο 6 : Αποτελέσματα - Εκθέσεις
Ο Π.Y. υποχρεούται στην τήρηση Προγράμματος Πλόων Δειγματοληψιών και Μετρήσεων, όπως
έχει αποτυπωθεί αναλυτικά στο άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήματος. Επίσης, θα πρέπει να τηρεί
το Χρονοδιάγραμμα των Εργασιών και των Παραδοτέων (Ενδιάμεσων Αναφορών Αποτελεσμάτων,
Εξαμηνιαίων Εκθέσεων κλπ), όπως αυτό περιγράφεται στον σχετικό Πίνακα, στο τέλος του
Παραρτήματος Β.
Οι Ενδιάμεσες Αναφορές Αποτελεσμάτων Αναλύσεων θα υποβάλλονται διαδικτυακά με
ηλεκτρονική αλληλογραφία (και σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής, excel) προς τα μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ), ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον Υπεύθυνο Υπηρεσιών του
Π.Υ. Θα καταγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες της δειγματοληψίας, της άφιξης στο εργαστήριο
και της διεξαγωγής της κάθε ανάλυσης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα υπάρχει σχολιασμός του
αποτελέσματος. Θα συνυποβάλλονται τα σχετικά Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας (όπως αυτά
αναφέρονται στην Παράγραφο 2.3 του άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος. Επιπλέον, θα
αναφερθούν τα ονοματεπώνυμα και οι ειδικότητες των υπευθύνων των αντίστοιχων εργαστηριακών
αναλύσεων (φυσικοχημικών, μικροβιολογικών, βιολογικών αναλύσεων, μετρήσεων οικολογικών
δεικτών).
Οι Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου θα περιγράφουν πιο αναλυτικά τον προγραμματισμό και όλες
τις εργασίες που υλοποιήθηκαν στους πλόες και θα συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα των
μετρήσεων και αναλύσεων, από τον πιο πρόσφατο πλου, που θα έχουν έως τη στιγμή εκείνη
υλοποιηθεί. Θα αναφέρονται τυχόν προβλήματα που προέκυψαν , πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν κλπ.
Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των μέσων και των συνθηκών επιτόπου μέτρησης ή
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δειγματοληψίας, των μέσων και συνθηκών μεταφοράς του δείγματος, στο εργαστήριο,
προεπεξεργασίας, συντήρησης και, αποθήκευσης του δείγματος ως την ανάλυση. Θα περιγράφεται
αναλυτικά η διαδικασία ανάλυσης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων.
Η Σύνθεση Αποτελεσμάτων του πρώτου έτους θα αποτελεί μια πιο ολοκληρωμένη Έκθεση όπου,
εκτός από τα παραπάνω περιεχόμενα της ενδιάμεσης Εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου, θα
παρουσιάζονται επίσης, με μορφή πινάκων, σχεδιαγραμμάτων κλπ, τα επεξεργασμένα αποτελέσματα
του πρώτου έτους της Παρακολούθησης του Θερμαϊκού, που συγκεκριμένα αφορούν στις:
Α. Φυσικοχημικές Μετρήσεις του Θαλασσινού Νερού και των Ιζημάτων
Β. Βιολογικά χαρακτηριστικά του Θαλασσινού νερού
Γ. Βιολογικά χαρακτηριστικά Ιζημάτων
Η Τελική Έκθεση θα περιλαμβάνει διακριτές ενότητες όπου αναλυτικά θα περιγράφονται:
 τα Υλικά και οι Μέθοδοι
 η ανάλυση των Αποτελεσμάτων
 η εξαγωγή Συμπερασμάτων
 καθώς και η σχετική Βιβλιογραφία
για τις μετρήσεις και κάθε σχετική εργασία που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για
τα χαρακτηριστικά που συγκεκριμένα αφορούν στις:
Α. Φυσικοχημικές Μετρήσεις του Θαλασσινού Νερού και των Ιζημάτων
Β. Βιολογικά χαρακτηριστικά του Θαλασσινού νερού
Γ. Βιολογικά χαρακτηριστικά Ιζημάτων
Τέλος θα υπάρχει διακριτή ενότητα όπου όλες οι ανωτέρω μετρήσεις θα αξιολογούνται, θα
συγκρίνονται μεταξύ τους αλλά και με μετρήσεις παλαιότερων ετών και θα παρέχεται τεκμηριωμένη
κριτική και εκτίμηση για τη συνολική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αιτιολόγηση για
τυχόν παρατηρούμενες αποκλίσεις.
Σε ξεχωριστή συμπληρωματική ενότητα της Τελικής Έκθεσης θα περιλαμβάνονται αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με την:
1 Οργανολογία και Μεθόδους Ανάλυσης
2. Φωτογραφική τεκμηρίωση δειγματοληψίας νερού
3. Φωτογραφική τεκμηρίωση δειγματοληψίας Ιζημάτων και των εργασιών πεδίου
Η προθεσμία για την υποβολή των συνολικών Αναφορών Αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και
αναλύσεων κάθε τριμήνου ορίζεται σε 30 ημέρες (ημερολογιακές) από το τέλος του τριμήνου στο
οποίο αναφέρονται.
Η ΕΠ θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα ορισμένων αναλύσεων εφόσον
προκύπτει ανάγκη άμεσης ενημέρωσή της.
Πιθανή επιφύλαξη της ΕΥΑΘ ΑΕ πάνω σε κάποιο από τα αποτελέσματα ή στη διαδικασία
δειγματοληψίας θα διατυπώνεται στον ανάδοχο το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
παραλαβή των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 7: Υπεργολαβία
Σε περίπτωση που μέρος των μετρήσεων που ζητούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ δεν μπορούν να
καλυφθούν από τον ανάδοχο, αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες του
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αναδόχου, οι οποίοι θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προδιαγραφόμενα Τεχνικά
Προσόντα, (Σημεία 1 έως 5, του άρθρου 4), που ορίζονται στην παρούσα για το σύνολο των
εργαστηριακών αναλύσεων των παραμέτρων.
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση των εργασιών, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για την ανάλυση των κατά περίπτωση αναφερόμενων στην
προσφορά του παραμέτρων.
Ο Aνάδοχος ρητά υποχρεούται να κοινοποιεί και τα πιστοποιητικά ανάλυσης των συνεργαζόμενων
εργαστηρίων.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα Τεχνικά Προσόντα (Σημεία 1 έως 5, του άρθρου 4) που ίσχυσαν για
την ανάθεση της Σύμβασης.
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της
ΕΥΑΘ ΑΕ. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου
κοινοποιούνται στην ΕΥΑΘ ΑΕ, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει
να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα Τεχνικά Προσόντα που ίσχυσαν για
την ανάθεση της Σύμβασης.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού
προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της εργασίας που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση
της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση
αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 8: Ερμηνείες – Θεσμικό Πλαίσιο – Σύμβαση
Α. Ερμηνείες
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και
αντίστροφα.
(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και
αντίστροφα.
(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις
που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.
(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα
σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας»,
«ημερολογιακό έτος» κτλ.
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(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά
τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως.
(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες
αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του
κειμένου της παρούσας.
(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Π.Υ.», «βαρύνουν τον Π.Υ.», «σε βάρος του
Π.Υ.», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι
σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς και ο Π.Υ. δεν
δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα
από τις τιμές της προσφοράς του.
(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα
άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών
αποφάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις
πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης
ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.
Β. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση
(1) Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπεται από το νόμο 4412/2016. Η εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών
συμβατικών τευχών.
(2) Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται,
εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή
διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα,
Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί,
Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Γ. Σύμβαση
(1) Η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα
ορίζονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
(2) Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη που είναι τα
τεύχη του διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
(3) Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών» και «Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται
ταυτόσημα.

Άρθρο 9: Διεύθυνση από τον Πάροχο Υπηρεσιών (Π.Υ.) – Προσωπικό
1.
Η διεύθυνση εκ μέρους του Π.Υ. (Υπεύθυνος Υπηρεσιών) θα ασκείται από τον (Απόφοιτο
ΠΕ) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό ή Βιολόγο της ομάδας έργου, που θα διαθέτει τουλάχιστον 10ετή
εμπειρία στην εκτέλεση θαλάσσιων δειγματοληψιών, μετρήσεων και μελετών. Αυτός θα διορισθεί
πληρεξούσιος του Π.Υ. –(Επιστημονικά Υπεύθυνος για ερευνητικούς φορείς) και θα μεριμνά
καθημερινά για την εύρυθμη εκτέλεση των υπηρεσιών.
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Ο Π.Υ. εκτός από το διορισμό του ως ανωτέρω Υπεύθυνου Υπηρεσιών, θα ορίσει και
αναπληρωτή/ες του παραπάνω, απόφοιτο ΠΕ με ειδίκευση στη θαλάσσια μελέτη και τουλάχιστον
δεκαετή εμπειρία στο συναφές αντικείμενο.
Ο ορισμός των προσώπων αυτών θα γίνει με έγγραφο που θα υποβάλλει ο ΠΥ συνοδευόμενο από
δήλωση αποδοχής καθηκόντων των υπευθύνων.
2.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει τον ορισμό του Υπευθύνου
Υπηρεσιών του Π.Υ. οποτεδήποτε, οπότε, ο Π.Υ. υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον
αντικαταστήσει με άλλον, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
3.
Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών του Π.Υ. ευθύνεται για την έντεχνη, άρτια, απρόσκοπτη και
ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων
μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Είναι
υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την ΕΥΑΘ ΑΕ, προς αποφυγή προβλημάτων που αφορούν την
εκτέλεση των υπηρεσιών και να προβαίνει σε άμεση θεραπεία αυτών.
Ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών ή ο αναπληρωτής του θα έχει συναντήσεις με την ΕΠ και τη Δ/νση,
εφόσον αυτό ζητηθεί. Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με
τον συντονισμό και την εκτέλεση των υπηρεσιών.
4.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του Υπευθύνου Υπηρεσιών 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.
5.
Ο Π.Υ θα υποβάλλει, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης (ΕΠ) της ΕΥΑΘ, πίνακα με όλο το προσωπικό που θα ασχοληθεί στην εκτέλεση
των θαλάσσιων μετρήσεων, δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων.
6.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέλος του προσωπικού του Π.Υ. δε
μπορεί αιτιολογημένα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκτελούμενων εργασιών, η ΕΥΑΘ ΑΕ
έχει δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση και αντικατάστασή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του Π.Υ. η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα
που θα αμείβονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ.
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.

Άρθρο 10: Γνώση στοιχείων Παροχής Υπηρεσιών
(1) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι
διαγωνιζόμενοι έχουν ελέγξει την φύση της υπηρεσίας και την τοποθεσία της παροχής
υπηρεσιών, έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών και έχουν συμπεριλάβει
στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση των υπηρεσιών κυρίως σε ότι
αφορά:
 την περιοχή της παροχής υπηρεσιών,
 το είδος και τα μέσα, τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των υπηρεσιών ,
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 άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την
πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.
(2) Παράλειψη του Π.Υ. προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους
της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Π.Υ. κανένα δικαίωμα οικονομικής ή
άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
(3) Ο Π.Υ. αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο τίμημα επαρκεί για
την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
(4) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει με
επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη
διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Άρθρο 11: Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ)
(1) Η ΕΥΑΘ ΑΕ, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, από
τεχνικής άποψης εκπροσωπούμενη από την «Επιτροπή Παρακολούθησης-ΕΠ». Η Επιτροπή
συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες-τεχνικούς της ΕΥΑΘ ΑΕ και διευθύνεται από τον
Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ
επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών, ο Π.Υ. όμως δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες που
προκύπτουν. Η ΕΥΑΘ ΑΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης θα κοινοποιήσει στον ΠΥ τα
ονόματα των μελών της ΕΠ.
(2) Στα καθήκοντα των μελών της ΕΠ περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά η τήρηση των τεχνικών
όρων της Σύμβασης από τον Π.Υ.
(3) Η Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τμηματική πληρωμή μετά από
παραλαβή-διαπίστωση της ορθής παροχής των υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά τρίμηνο.
Επίσης, συντάσσει και εκδίδει στο τέλος της σύμβασης το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις συμβατικές
προδιαγραφές. Τα πρωτόκολλα αυτά (τμηματικής και οριστικής παραλαβής), με τα οποία
γίνεται η καταβολή των επιμέρους ποσών του συνολικού τιμήματος και η επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, ελέγχονται και εγκρίνονται από τον
αρμόδιο Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης και ακολούθως
αποτελούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση Οικονομικού.
(4) Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της
ΕΥΑΘ ΑΕ που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Οι
ορισμένοι εκπρόσωποι του Π.Υ., υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρείας μέσω της ΕΠ και είναι
υποχρεωμένοι να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με την παροχή των υπηρεσιών. Η
άρνηση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής
παροχή πληροφοριών, συνεπάγεται την απομάκρυνσή τους, κατόπιν έγγραφης εντολής της
ΕΥΑΘ ΑΕ προς τον Π.Υ.
(5) Η ΕΠ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται μέσω
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης με τις άλλες αρμόδιες
Διευθύνσεις και Τμήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ειδικότερα συνεργάζεται με το Τμήμα Λειτουργίας
και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και με το Τμήμα Εργαστηριακών
Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ ΑΕ.
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(6)
(7)

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Π.Υ. από οποιαδήποτε
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης της «Επιτροπής ΠαρακολούθησηςΕΠ» οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι
προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Π.Υ. ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Π.Υ. να
αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.

Άρθρο 12 :Υποχρεώσεις του Π.Υ.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης
ζημιάς στις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες διενεργεί δειγματοληψίες και υποχρεούται με
δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια ή υπαιτιότητά
του. Η ίδια υποχρέωση βαραίνει τον Π.Υ και για τυχόν συνεπακόλουθα πρόστιμα που μπορεί
να επιβληθούν από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Ο Π.Υ. υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πλόων, των μετρήσεων και των δειγματοληψιών
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων του και του
περιβάλλοντος, όπως ορίζουν οι ισχύουσες νομοθεσίες.
Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας κατά
όλα 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,
απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη.
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του με δικές του δαπάνες τα
απαιτούμενα, κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για
ασφαλή εργασία.
Ο Π.Υ. θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν πάντα όλα τα απαραίτητα μέσα,
αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα και ανταλλακτικά ώστε να μη δημιουργούνται
προβλήματα στην απρόσκοπτη εκτέλεση των δειγματοληψιών και αναλύσεων τηρουμένων των
απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Τα αποτελέσματα θα ανήκουν από κοινού στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Απαγορεύεται ρητά: κάθε είδους
δημοσιοποίηση ή αξιοποίηση των δεδομένων σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορική
εκμετάλλευση των δεδομένων ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση, στοιχείων καθώς
και των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ενεργειών
της παρούσας παροχής υπηρεσιών από τον Π.Υ., χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Επίσης, κατά τη διάρκεια των πλοών της παρούσας, απαγορεύεται ρητά η λήψη
οποιοδήποτε δειγμάτων για την εκπόνηση ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων από τον ΠΥ ή
από τρίτους, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ο Π.Υ. δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών να επιφέρει τροποποιήσεις στη
μορφή της παροχής υπηρεσιών, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση
υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., που καλύπτονται από πνευματικά
ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αν ο Π.Υ. παραλείψει, σκόπιμα ή
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αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του σχετικού
άρθρου περί έκπτωσης του ΠΥ.

Άρθρο 13 : Εξοπλισμός, υλικά και εργασία
(1)

(2)

(3)

Ο Π.Υ. είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή
των απαραίτητων μέσων, εργατικών, εξοπλισμού και υλικών, τη μεταφορά τους από τις πηγές
προμήθειας τους στον τόπο της παροχής των υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους
και την εν γένει έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Π.Υ. κατά τους όρους της παρούσας.
Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι
κατάλληλα, της καλύτερης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς
κανονισμούς καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη.
Όλα τα ανωτέρω δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαμβάνεται
ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Π.Υ..

Άρθρο 14: Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη Ατυχημάτων
(1)

(2)

(3)

Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς, σε ανθρώπους , εγκαταστάσεις
ή/και το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι'
αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα
συμβεί από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του).
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Π.Υ. παραμένει μόνος και αποκλειστικά
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στην
Π.Υ. και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η
τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται
από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων.
Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Π.Υ. και θεωρούνται
ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του.

Άρθρο 15 : Οριστική Παραλαβή
Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, θα υποβληθεί η Τελική Έκθεση
και μετά από τον σχετικό έλεγχό της από την ΕΠ και τις τυχόν παρατηρήσεις της τελευταίας, θα
συνταχθεί και θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό
(όπως και αυτά της τμηματικής παραλαβής) ελέγχονται και εγκρίνονται από τον αρμόδιο Διευθυντή
(ΔΣΣΕΑ) και κατόπιν αποστέλλονται στη Δ/νση Οικονομικού για τις περεταίρω ενέργειες.
Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων,
αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης – περαίωσης,
εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ.
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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, και παρατάσεων, επαυξήσεων).
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: τηλ 2310 966968, -972, -928, fax: 2310 283117.
Θεσσαλονίκη 21/07/2020
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών,
Δ.Υ. & Αποθηκών

Η συντάξασα

Χρύσα Τσελεγκαρίδου

Ελένη Παχατουρίδου

Για τους γενικούς όρους

Για τους ειδικούς όρους

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων
και Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Μεντές

Δημήτρης Αλεξανδρής

Ο Νομικός Σύμβουλος

Νικόλαος Στεργιόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ
Αμανατίδης Άνθιμος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚ Η Π ΡΟ ΣΦΟ ΡΑ
για την
«Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου,
με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων
και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων»
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά δηλώνω ότι για την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων,
μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων:
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, τις
προϋποθέσεις και περιορισμούς εκτέλεσης του αντικειμένου, καθώς και τις τοπικές συνθήκες
και τις αντίστοιχες συνθήκες της όλης διαδρομής από τον τόπο λήψης των δειγμάτων μέχρι
τις εγκαταστάσεις/χώρους όπου θα υλοποιούνται οι εργαστηριακές αναλύσεις, και
αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ Ανάδοχος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να
συμμορφωθώ πλήρως με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού στο σύνολό
τους και με την ισχύουσα εν συνόλω (εθνική και κοινοτική) νομοθεσία,
β) Δεσμεύομαι ότι οι προσφερόμενες τιμές δειγματοληψιών και αναλύσεων του Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί και την
πλήρη αποζημίωσή μου για την υλοποίηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία,
γ) Δεσμεύομαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου θα προβαίνω στην
διεξαγωγή των προγραμματισμένων πλόων, στις μετρήσεις πεδίου, τις δειγματοληψίες και
τις εργαστηριακές αναλύσεις που θα μου ανατεθούν υπό τις προϋποθέσεις των Ειδικών
Όρων της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού,
δ) Οι πραγματοποιούμενες δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις θα ακολουθούν
με το πρόγραμμα που καθορίστηκε από την ΕΥΑΘ ΑΕ και θα γίνονται με πλήρη έγκαιρη
ενημέρωσή της
ε) Για τις ανωτέρω υπηρεσίες, οι προσφερθείσες τιμές των πλόων, μετρήσεων,
δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων δεν θα μεταβάλλονται προς τα άνω και
στ) Γνωρίζω το θαλάσσιο περιβάλλον του Θερμαϊκού Κόλπου και τις θέσεις δειγματοληψιών
σε αυτόν.
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Προσφέρω
για την « Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Θερμαϊκού
Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων
δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, την τιμή που αναγράφω
ως ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή Εργασίας/
Αναλυόμενη Παράμετρος

Πλήθος Μετρήσεων

Α) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
Φυσικές παράμετροι θαλασσινού νερού
Διαλυμένο οξυγόνο,
Θερμοκρασία, Αλατότητα,
18
Πυκνότητα
pH
Χημικές παράμετροι θαλασσινού νερού
Αιωρούμενα στερεά
54
Θρεπτικά άλατα αζώτου
(νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά)
Ανόργανο διαλυτό άζωτο

54

Θρεπτικά άλατα φωσφόρου
(φωσφορικά),

54

Θρεπτικά άλατα πυριτίου
(πυριτικά)

54

Ολικό άζωτο

54

Ολικός φώσφορος
Βαρέα Μέταλλα
(Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr
(total), Mn)

54
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Μικροβιολογικές παράμετροι θαλασσινού νερού
Ολικά κολοβακτηριοειδή (TC)
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων
(FC)

18

Βιολογικές παράμετροι θαλασσινού νερού
Συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α

54

40

Προσφερόμενη
Τιμή/τμχ
σε € χωρίς ΦΠΑ
(αριθμητικώς και
ολογράφως)

Σύνολο
σε € χωρίς ΦΠΑ
(αριθμητικώς και
ολογράφως)

Αριθμός ειδών φυτοπλαγκτού
Αφθονία φυτοπλαγκτού
(κύτταρα/ml)
Βιομάζα φυτοπλαγκτού (mg/L)

54

Β) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
Φυσικά και Χημικά χαρακτηριστικά
Ολικός Οργανικός Άνθρακας
Ολικό Άζωτο
Βαρέα Μέταλλα
(Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr
(total), Mn)

18
18
18

Βιολογικά Χαρακτηριστικά (Ζωοβένθος και Βενθική Πανίδα)
Ποικιλότητα και αφθονία
βενθικών μακροασπόνδυλων

18

Εκτίμηση οικολογικής
ποιότητας με χρήση του δείκτη
ΒΕΝΤΙΧ

18

Ανάλυση σύνθεσης
ζωοβένθους

18

Σύσταση Ιζήματος:
κοκκομετρική ανάλυση,
οργανική ύλη
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

18

6

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Συνολικά Προσφερόμενη Τιμή (σε € χωρίς ΦΠΑ)
Ολογράφως
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ημερομηνία……………………………….
O Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Εκπροσώπου
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-

Σφραγίδα Διαγωνιζόμενου)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (ΕΚΘΕΣΕΩΝ)
Φάσεις του
Έργου

Περίοδος

Πρώτη
εξαμηνιαία
περίοδος: 6
ημερολογιακοί
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

Υπογραφή
σύμβασης –
Έναρξη 1ου μήνα
Τέλος 1ου τριμήνου

Τέλος 2ου τριμήνου

Τέλος 3ου τριμήνου
Δεύτερη
εξαμηνιαία
περίοδος:
έναρξη 7ου
ημερολογιακού
ου
μήνα έως τέλος Τέλος 4 τριμήνου
12ου μήνα

Υποχρεώσεις
Αναδόχου

Υποχρεώσεις
Εργοδότη

Παραδοτέα

Εκταμίευση της
προκαταβολής
(25%)
Ολοκλήρωση
εργασιών πρώτου
πλου

Ολοκλήρωση
εργασιών δεύτερου
πλου και πρώτου
εξαμήνου
Ολοκλήρωση
εργασιών τρίτου
πλου

Εκταμίευση της
δόσης πρώτου
εξαμήνου (25%)

Ολοκλήρωση
εργασιών τετάρτου
πλου και δεύτερου
εξαμήνου

Εκταμίευση της
δόσης πρώτου
έτους (25%)

Τέλος 5ου τριμήνου
Τρίτη
εξαμηνιαία
περίοδος:
έναρξη 13ου
ημερολογιακού
ου
μήνα έως τέλος Τέλος 6 τριμήνου
ου
18 μήνα

Ολοκλήρωση
εργασιών πέμπτου
πλου

Έως δύο μήνες
μετά τη λήξη
της σύμβασης

Ολοκλήρωση και
Υποβολή της
Τελικής Έκθεσης

Αναφορές
Αποτελεσμάτων
Αναλύσεων πρώτου
πλου σε μορφή
πινάκων και
παρατηρήσεων
Υποβολή της 1ης
Εξαμηνιαίας
Έκθεσης Προόδου
Εργασιών
Αναφορές
Αποτελεσμάτων
Αναλύσεων τρίτου
πλου σε μορφή
πινάκων και
παρατηρήσεων
Υποβολή της 2ης
Εξαμηνιαίας
Έκθεσης Προόδου
Εργασιών και της
Σύνθεσης
Αποτελεσμάτων του
πρώτου έτους
Αναφορές
Αποτελεσμάτων
Αναλύσεων πέμπτου
πλου σε μορφή
πινάκων και
παρατηρήσεων

Ολοκλήρωση
εργασιών έκτου
πλου και σύμβασης
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Παρατηρήσεις της
Ε.Π επί της
ΈκθεσηςΕκταμίευση της
αποπληρωμής
σύμβασης (25%)

Υποβολή Τελικής
Έκθεσης

