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ΓΕΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 
 

Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυµάτων  
στη ∆ηµοτική Ενότητα  
Ερεσού - Αντίσσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

 
Ίδιοι πόροι ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
Κ.Α. 62.07.081.05   40.000,00 € 

K.A. 54.00.600.00     6.800,00 € 

 
    
 
 

  

ΑΑΠΠ ΛΛΟΟΠΠΟΟ ΙΙ ΗΗΜΜΕΕ ΝΝΗΗ   ∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ    

ΣΣ ΥΥΝΝΟΟΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜΟΟΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚΗΗ ΣΣ   ΥΥΠΠΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΑΑΣΣ  

  

 
 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής 
υπηρεσίας: 

 

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων  
 

στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού – Αντίσσης 
 

Εκτιμώμενης αξίας  59.880,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και β) τους όρους 
της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα-
δόχου παροχής της ως άνω γενικής υπηρεσίας. 
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Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών σελ. 4 
   
Άρθρο 3 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς σελ. 5 
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Άρθρο 1   Κύριος της υπηρεσίας – Αναθέτων Φορέας- Στοιχεία επικοινωνίας   
 

1.1 Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου  
Οδός  : Ελευθερίου Βενιζέλου  13-17  
Ταχ.Κωδ. : 81 132 - Μυτιλήνη 

Τηλ. : 22510 – 24444  
Telefax : 22510 - 40121 

E-mail : deyam2@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : κ. Φινδανής Παρασκευάς 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος της υπηρεσίας:  
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή :  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης– Αποχέτευσης 
Λέσβου 

1.4 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : 
Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – Μυτιλήνη - 

1ος όροφος) την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμών 

Υπηρεσιών 

 
1.5         Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρει-ας Βορείου Αιγαίου 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή παροχής της υπηρεσίας , υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/ και τα αποφαινόμενα όργανα του αναθέτοντα 
φορέα καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή παροχής της υπηρεσίας, υποχρεούνται να 
δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία 
των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 
καθο-λικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώ-σεις τους. 

 
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα Απλοποιημένη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/ 2016, 
γ) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
δ) το Τιμολόγιο Μελέτης,  
ε) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
στ) η Τεχνική Έκθεση 
ζ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι οποίες θα παρασχεθούν από 
τον αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω. 
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γρα-
φεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναλαμβάνοντες οι 
ίδιοι με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή των εγγράφων της σύμβασης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση1 στα έγγραφα της σύμβασης από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr). 
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2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, ο αναθέτων 

φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 3 Απριλίου 2017.  

 
Άρθρο 3  Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1.  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 : 

• είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  

• είτε με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα  

• είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα  
(ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – 81 132 Μυτιλήνη).  

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
του αναθέτοντα φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  
 
Ο αναθέτων φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προ-
σφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυ-
δρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο αναθέτων φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 
του …………………………………………………………………………………………..2 

 
για τη γενική υπηρεσία:  

 
«Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  

στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης» 
 

με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 6η Απριλίου 2017 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή το ονοματεπώνυμο 
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας Διακήρυξης και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προ-σφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 24.3 της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παραγρ. 2. του παρόντος άρθρου. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
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ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας διακήρυξης, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της 
παρούσας. 

3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,3 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον αναθέτοντα 
φορέα ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα) και τις απορρίπτει ως 
μη κανονικές4.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο : 

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου : από τον ίδιο τον πάροχο της υπηρεσίας 

β) σε περίπτωση νομικού προσώπου : από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεω-τικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρό-σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετο-

χής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 4 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση –  
 Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της 
παρούσας.  
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρό-
θεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφε-
ρομένων οικονομικών φορέων.  
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα  για να διαπιστώσει, αν έχουν υποβληθεί προσφορές 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο 
και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική 
καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της - κατ’ εντολή του Προέδρου της - και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, καθώς και ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθη-
καν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνι-σμού. 

 
γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αρίθμησης και μονογραφής των προ-
σφορών  αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι  των προσφορών και οι φάκελοι των 
«Δικαιο-λογητικών συμμετοχής». Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής μονογράφονται από 
τον Πρόε-δρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού  και σφραγίζονται ανά φύλλο.  

 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
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άρθρου 24.2 την ίδια ημέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρω-
σης και υποβολής τους. 

 
ε)  Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρίζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
το απότέλεσμα του ελέγχου τους στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
στ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και αποσφραγίζονται κατά τη σειρά κατάθεσης τους κατά την 
κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως, είτε σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού με ειδική πρόσκληση των προσφερόντων με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.  
Στη δεύτερη περίπτωση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και  τοποθετούνται 
σε νέο φάκελο που σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  και 
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
Επιτροπή Διαγωνι-σμού. 

 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφο-νται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των προσφερόμενων τιμών μονάδας για την παροχή της δημοπρατούμενης 
υπηρεσίας και ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές μονάδας σε όλους τους 
προσφέροντες.  

 
Οι οικονομικές προσφορές μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και τα στοιχεία τους, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται 
στο πρακτικό κατά τη σειρά κατάθεσης τους..  

 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή 
σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
μειο-δότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος εγκρίνει5 το 
πρα-κτικό.  

 
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρό-
σφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 
θ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 
φο-ρέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή της  
        σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον 
προ-σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβά-λει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,6 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
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άρθρο 23.2-23.9 της παρούσας.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υ-
ποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δη-λώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδει-
κνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
παρούσας διακήρυξης,7 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτι-κού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκ-πτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Ο αναθέτων φορέας, είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016. 

 
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλε-
ομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  

 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέ-
λου 13-17 – Μυτιλήνη – 1ος όροφος) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 
κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   

 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή μετά την απόρριψη τυ-
χόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δι-
καιολογητικά του άρθρου 23.3-23.9 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση του ανα-
θέτοντα φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον 
διαπιστω-θεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα 
κριτήρια ποιο-τικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ημερών από την κοι-νοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
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προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγ-γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ο-
ρίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέ-ροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προ-σφορά.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 
άρ-θρου 317 του ν. 4412/2016.  

 
4.3 Ενστάσεις 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφε-ρόμενο οικονομικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 
18 της παρούσας. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποφασίζει, ύστερα 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και 
ύστε-ρα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την 
κα-τάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το 
άρ-θρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφα-σίζον διοικητικό όργανο. 

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντε-
λούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/ 
2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 5 Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό –  
    Σειρά ισχύος 
 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 
άρθρου 316 και 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερό-
μενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης  
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Έκθεση.  
7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετι-κά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημά-των των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες 
γλώσσες, επικρα-τεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
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γλώσσα.  

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγρα-φα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συν-θήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 
Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επι-
κυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από τη μεταφρα-
στική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έν-
νοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), 
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υ-πηρεσία. 

6.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέρο-ντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 
Δικηγόρων).  

6.4.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιε-χόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφρα-ση στην ελληνική. 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του ανα-
δόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με τον  αναθέτοντα 
φορέα, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή της υπη-

ρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρµογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

• του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµι-

κών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,8 

• του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 

• του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
• του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρ-

χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις», 
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• του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά-

ξεις», όπως ισχύει , 

• του π.δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 
• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση των ειδικότερων θε-

µάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και ∆ικτύων »,  

• του π.δ. 80/2016
 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις9, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντι-κού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευ-τική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και παροχή της υπηρεσίας της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προ-
βλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομο-
θεσία. 

 
Άρθρο 8   Χρηματοδότηση της υπηρεσίας, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1 Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε βάρος των Κωδικών 

Αριθμών 62.07.081.05 (ποσόν 40.000,00 €) και Κ.Α. 54.00.600.00 (ποσόν 6.800,00 €) του 
προϋπολογισμού του έτους 2017.  

 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δα-

σμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή μονάδας (μήνας) για την 
παροχή της υπηρεσίας.   

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο της υπηρεσίας. 
  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανά μήνα παροχής της υπηρεσίας με εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας της παροχής, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν. 4412/ 
2016. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε euro. 

 
Άρθρο 9  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 310  
του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αριθ. 87/13-3-2017 για την ανάληψη υπο-
χρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και η με αριθ. πρωτ. 
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299/14-3-2017 (ΑΔΑ : 7ΓΣ9ΟΚΠΛ-9ΗΑ) ανάληψη υποχρέωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας 
 
 Τίτλος της υπηρεσίας : «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων   
 στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Μελέτης της υπηρεσίας 
 

Ο προϋπολογισμός μελέτης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 59.880,00 ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Απασχόλησης Μηχανικού Π.Ε.    24.000,00 € 
Δαπάνη Απασχόλησης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 
Α’ ειδικότητας 1ης Ομάδας     14.400,00 € 
Δαπάνη Απασχόλησης Εργάτη       9.600,00 € 
Δαπάνη μετακινήσεων προσωπικού     11.880,00 € 

 
11.2. Τόπος παροχής της υπηρεσίας  
 

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών: 
Ερεσός, Χίδηρα, Πτερούντα, Βατούσα, Άντισσα, Σίγρι και Μεσότοπος. 
 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων επεξεργασίας 
λυ-μάτων των προαναφερομένων επτά (7) οικισμών και ενδεικτικά :  
α) η λειτουργία των  μονάδων επεξεργασίας λυμάτων β) η προληπτική συντήρηση του 
εγκα-τεστημένου εξοπλισμού και η επισκευή βλαβών που προκαλούνται από συνήθη χρήση  
γ) οι καθημερινές εργασίες στις εγκαταστάσεις δ) η κατάστρωση προγράμματος 
δειγματοληψιών  ε) η τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων και ημερολογίου λειτουργίας 
και η σύνταξη εκθέ-σεων και αναφορών στ) ο έγκαιρος προγραμματισμός των 
παραγγελιών των αναγκαίων υλικών και χημικών, ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν 
αποδοτικά και απρόσκοπτα. 
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Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων 
υπηρεσιών  δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016.  

Δυνατότητα μεταβολής της σύμβασης υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου  
337  του ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Για συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν 
περιλαμβάνονται στην διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, εφόσον η αλλαγή 
αναδόχου– σωρευτικά- : α) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους β) θα 
είχε ως συνέπεια σημαντικά προβλήματα ή αύξηση των δαπανών για τον αναθέτοντα 
φορέα και γ) η οποιαδήποτε αύξη-ση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της 
αρχικής σύμβασης. 

•  Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) η ανάγκη τροποποίησης προ-
έκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από ένα επιμελή ανα-
θέτοντα φορέα β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γ) η 
ο-ποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

• Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια 
της παραγρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

• Όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης , 
χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των προϋποθέσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης. 

 
Άρθρο 12 Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 
 

Ο συνολικός χρόνος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 
Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα μετά από «συνοπτικό διαγωνισμό» του 

άρθρου 327 του ν. 4412/2016, του οποίου οι λεπτομέρειες διενέργειας του καθορίζο-
νται στην παρούσα «Απλοποιημένη Διακήρυξη». 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.5.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.   
  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης 
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άπο-ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15 Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)10 
 
15.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
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15.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
 

 
Άρθρο 16 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμ-βασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέ-
σει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα ή 
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποί-
ηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν 
αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερό-
μενα στην παράγραφο 17.1 της παρούσας και επιπρόσθετα τον τίτλο της σχετικής σύμ-
βασης .  

 
Άρθρο 17 Στοιχεία και έκδοση εγγυητικών επιστολών  

 
17.1 Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη της εγγυητικής,  
 γ) τον κύριο της υπηρεσίας ή τον αναθέτοντα φορέα της υπηρεσίας, ήτοι τη Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου, προς την οποία απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση  
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρ-τοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας (τον τίτλο της υπηρεσίας και την 
ημερομηνία διενέργειας του 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 

εγ-γύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκεί-νου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 
17.2 Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λει-

τουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 



Υπηρεσία : Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 
                  στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης                                                                                        15                                

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
17.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότε-

ρους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών11 ορίζεται η 6η Απριλίου 

2017, ημέρα Τρίτη.  

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή 

αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταλη-

κτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 

ανα-θέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα 

φορέα, εφόσον διαθέτει.  

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 

δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά 

τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19   Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάτα-ξη της παραγρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 για διάστημα τριών (3) 

ημερολογιακών μηνών12, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20   Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Απλοποιημένης Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού 

Λέσβου, σύμφωνα με το άρθρο 296 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέ-

τοντα φορέα (www.deyamyt.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με 

τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγού-

μενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα των μη απα-

ραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και 

καταβάλλονται από τον αναθέτοντα φορέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέ-
ροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παραγρ. Α του άρθρου 22 
της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παραγρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 της 
πα-ρούσας. 

 
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων (μονάδων – σταθμών) 
επεξερ-γασίας λυμάτων και που είναι εγκατεστημένα σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθε-

ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώ-σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών α-
νάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
21.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.13 
 
21.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 254 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 304 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

 
Άρθρο 22  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής   
 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 

22.Α και 22.Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφό-σον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) 

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 

δια-φθοράς 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 
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της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

κατα-πολέμηση 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 

οικο-νομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 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 
τρομοκρα-τίας, 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 πα-ράνομες 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 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδό-

θηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτι-κού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης απο-φάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιστον τους 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. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβο-

λή 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 ο αναθέτων φορέας μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

χρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την 

κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλο-ντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανο-μένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, 
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είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακα-νονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:14 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικα-στήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχει-ρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύ-πτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προ-

ϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να ε-

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

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παραγρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

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

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/ 2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οι-κονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κα-τά 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, αποζημιώ-σεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

πα-ροχή 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’ εφαρμο-γή του άρθρου 23 της παρούσας,  

 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λή-ψης αποφάσεων του αναθέτοντα 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 ουσιω-δώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
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22.Α.4. Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρί-

σκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 3 15μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φο-

ρέας 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.6. 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. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να ασκούν οι-

κονομική δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους εξής : 

37.00.00.00 ‘’Επεξεργασία λυμάτων’’ 

37.00.10.00  ‘’Επεξεργασία λυμάτων’’ 

37.00.11.00  ‘’Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων’’  

37.00.11.01  ‘’Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων’’ 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016. 

22.Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη 

λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα ενεργού 

ιλύος σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α. κλπ.) πραγματικής δυνα-

τότητας εξυπηρέτησης τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) μονάδων ισοδύναμου πληθυ-

σμού για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατά το διάστημα της τελευταίας δεκαετίας 

(2007 έως σήμερα) 

22.Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν αναπτύξει και να εφαρμόζουν πρότυπα διασφάλι-

σης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

22.Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας 

οικονο-μικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

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

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

ικανό-τητες. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της συντήρησης των χημικών εγκαταστάσεων16 γίνεται 
υπο-χρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 
οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23   Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1  Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋπο-θέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
22.Β-22.Δ της παρούσας. 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παρα-
γράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 
της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
πε-ρισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 
23.2 Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της 
σύμ-βασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.  
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
δύο (2) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 
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πρόσκλη-σης17.  
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέ-
πει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των δύο (2) μηνών που προηγούνται της 
ημερομη-νίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικα-νότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.Ε της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανό-τητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, 
υποχρεού-νται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22.Β – 22.Δ). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 22.Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτι-κά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δε-δομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευ-σης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δε-δομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ). 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων 
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α οι οικονο-
μικοί φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκα-τεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 
τελευ-ταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)18  σύμφω-να με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντί-στοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή παρέχουν υπηρεσίες ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι : 

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια 
έργα που είναι σε εξέλιξη.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 
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• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οι-κονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση 
εξαρτη-μένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ)  
για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
με σχέση εξαρτη-μένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ 
για το λοιπό προ-σωπικό).  

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτι-κά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.3.(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμό-δια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα ή δραστηριοποι-
ούνται  στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 
πτω-χευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και 
το πιστοποιη-τικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο 
για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις 
Α.Ε.  σύμφω-να με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των προηγουμένων περιπτώσεων (α), 
(β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίστα-ται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή δι-οικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση, στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
πιστο-ποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 
και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστο-ποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιρο-ποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιο-γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τους 
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποβάλλονται πιστοποιητικά 
χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), από τα 
οποία αποδεικνύ-εται ότι τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
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του οικονομικού φορέα  δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.7. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελ-ματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώ-ρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση απο-κλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστη- 

  ριότητας του άρθρου 22.Β 
 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
πιστοποιητικό επιμε-λητηρίου ή έντυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για 
την άσκηση τουλάχιστον μίας από τις οικονομικές δραστηριότητες με ΚΑΔ 37.00.00.00 – 
37.00.10.00 – 37.00.11.00 – 37.00.11.01. 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένω-σης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομι-κού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμε-ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ-ου. 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 αρ-μόδιας 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 του άρ-θρου 21 της παρούσας. 

 
23.5.  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Γ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 (α) για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 

(α1) με βεβαίωση από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την καλή και 
αποδοτι-κή λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και συντήρηση εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων με σύστημα ενεργού ιλύος πραγματικής δυνατότητας 
εξυπηρέτησης τουλάχι-στον τριών χιλιάδων (3.000) μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού 
για διάστημα τουλά-χιστον έξι (6) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία. 
(α2) με δίπλωμα χημικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου 
μηχανι-κού ή μηχανολόγου–ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού  
       ή με δίπλωμα μηχανικού περιβάλλοντος εγγεγραμμένου στο μητρώο Εμπειρίας 
Κα-τασκευαστών στα έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών 
και αερίων αποβλήτων. 
 (α3) με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης Ομάδας. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλό-γους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
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Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρ-θρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 
του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
κατά-λόγους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά 
τα ανωτέ-ρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά : α) κατάλογο των συναφών υπηρεσιών 
που παρεί-χαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής 
παροχής και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων υπηρεσιών β) αναφορά των τίτλων 
σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των διευθυντικών στελεχών και γ) 
υπεύθυνη δήλωση σχετι-κά με το ειδικευμένο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό 
που διαθέτει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.    

 
23.6 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής  
          διαχείρισης του άρθρου 22.Δ  
 

Για την απόδειξη της διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργασιών και της περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν 
πιστο-ποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία 
πιστοποιείται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει: 
α)  σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001  
β) σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τις α-
παιτήσεις του ISO 1801 και 
γ) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001   

 
23.7 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατι-κού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχε-
ται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
ανα-δόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
κατα-στατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδί-δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την ο-ποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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23.8  Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέ-
τουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτή-
ματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστο-
ποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγ-γραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανι-σμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκ-μήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύ-πτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πι-
στοποιητικό εγγραφής τους.  

 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δι-καιολογητικών 19: 

• απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.   
Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπα-
σμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενημερό-τητα Πτυχίου.   

• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.20 

• τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμε-
νες περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

• το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του 
άρθρου 22.Α.3.(θ).  

• τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται 
το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ.  
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου 
του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προ-σκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στελέχη αυτά.  

 
23.9. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.Ε 

  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

   

Άρθρο 24   Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή α-

ποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
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σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.2  Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

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

 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από τον 

αναθέτοντα φορέα έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 
 
 

Επισημαίνεται ότι:  

 

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται στο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή ανά 
μονάδα (μήνα) για την παρεχόμενη υπηρεσία.  
β) η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα (μήνας) υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής αναγραφής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης 
και της αριθ-μητικής τιμής, λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την 
ορθή οικονομική προ-σφορά.   

 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
25.1  Ο Κύριος της υπηρεσίας μπορεί να εγκαταστήσει για την παρακολούθηση της υπη-

ρεσίας Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες 
του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με 
αυτόν. 

 

  

     Μυτιλήνη, 8  Μαρτίου 2017 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Μελετών & Έργων 

κ.α.α. 

 

 

Αναστασίου Νίκος 

 Ο Προϊστάμενος 

Της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

κ.α.α. 

 

 

Φινδανής Παρασκευάς 
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πολιτικός μηχ. Π.Ε. 

 

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε  

Με την αριθμ.  87/ 13-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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Οδηγίες Συµπλήρωσης 

                                                 
1  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της  σύµβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, 
2  Συµπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα (επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο φυσικού 

προσώπου, οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax και e-mail). Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων 

συµπληρώνονται τα στοιχεία όλων των µελών της ένωσης  
3  Η επιστροφή της σφραγισµένης προσφοράς θα λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και τη παρέλευση του δικαιώµατος υποβολής ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισµένη στην Επιτροπή ∆ιαγω-

νισµού.  
4   Για την έννοια της µη κανονικής προσφοράς, πρβλ. παραγρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 44121/2016 
5 Επισηµαίνεται ότι αν ο αναθέτων φορέας θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί από 

τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016. 
6  Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παραγρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 

(10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 
7  Με την επιφύλαξη των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ). 
8 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
9 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
10 ∆εν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης καταβολής (πριµ) κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 για την ταχύ-

τερη σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού.  
11  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 331 του ν. 4412/2016 . 
12 Ο αναθέτων φορέας προσδιόρισε το χρόνο ισχύος της προσφοράς µε εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδι-

κασίας και του επείγοντος ανάθεσης της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 97 παραγρ. 4 του ν. 4412/2016. 
13  Πρβλ παραγρ. 2 άρθρου 254 ν. 4412/2016. 
14
  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.3. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 

4 ν. 4412/2016. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κα-

νέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης.  
15  Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά στην παράγραφο 3 γίνεται, επειδή ο αναθέτων φορέας επέλεξε κάποιον από 

τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού ( 22.Α.3 ) . 
16  Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παραγρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών οι αναθέτο-

ντες φορείς µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 

προσφέροντα. 
17    Η εν λόγω προθεσµία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, 

εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει µε τη 

∆ιακήρυξη συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός 

του οποίου πρέπει να έχουν εκδοθεί.  
18  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παραγρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : ‘’Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση’’ 
19  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παραγρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα 

πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς.” 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 περιπτ. 66 του ν. 4441/2016 “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτω-

σης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην 

των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρ-

θρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
20  Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 

τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 


