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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Καθαρισμός φρεατίων 
στον ευρύτερο χώρο 
ΕΕΛ και μεταφορά 
λυματολάσπης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 
73/2018 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
  

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 
 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο : 2251046755 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.700€ χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥΝΝΟΟΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜΟΟΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧ ΗΗ ΣΣ    

ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΥΥΠΠΗΗΡΡ 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: 
 

““ ΚΚ αα θθ αα ρρ ιι σσ μμ όό ςς   φφ ρρ εε αα ττ ίί ωω νν   σσ ττ οο νν   εε υυ ρρ ύύ ττ εε ρρ οο   χχ ώώ ρρ οο   
ΕΕ ΕΕ ΛΛ   κκ αα ιι   μμ εε ττ αα φφ οο ρρ άά   λλ υυ μμ αα ττ οο λλ άά σσ ππ ηη ςς ””   

 

Εκτιμώμενης αξίας  24.700,00 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 
αναδόχου παροχής της ως άνω γενικής υπηρεσίας. 
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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 – 46755 
Telefax : 22510 - 40121 
E-mail : protokolo@deyamyt.gr 
Πληροφορίες:  : κ. Προκοπίου Ηρακλής 

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 : 
Τμήμα Περιβάλλοντος 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 Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή 

Διαγωνισμών Υπηρεσιών 
 

1.5         Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας 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 
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις 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 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 Εργασιών,  
ε) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
στ) η Τεχνική Έκθεση 
ζ) ο 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 
γραφεία 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 
ηλεκτρονική πρόσβαση1 στα έγγραφα της σύμβασης από την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 
2018 στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr). 
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2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, 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 13 Νοεμβρίου 2018.  

 

 
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: 
 

“ Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά λυματολάσπης ” 
 

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

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 16η Νοεμβρίου 2018 
 

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 25.2 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 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 25.3 της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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3.4. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
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 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό 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 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων 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 
Διαγωνισμού. 

 
γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αρίθμησης και μονογραφής των 
προσφορών  αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι  των προσφορών και οι φάκελοι των 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής». Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής μονογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού  και σφραγίζονται ανά φύλλο.  

 

18PROC003892858 2018-10-24



-7- 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 25.2 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 αποτέλεσμα 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 Διαγωνισμού. 

 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται 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 
μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος εγκρίνει5 το 
πρακτικό.  

 

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 
φορέων 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 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,6 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
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άρθρο 24.2-24.7 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 
δηλώθηκαν 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 22, 23 και 24 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 23, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού 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 εκπτώτου, 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. 
Βενιζέλου 13-17 – Μυτιλήνη – 1ος όροφος) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες8 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
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γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

 
 
4.3 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Αναθέτοντος φορέα, ο οποίος αποφασίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου 
του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις 
ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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 περίοδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
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 Εργασιών  
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
6. Η Τεχνική Έκθεση 
7. Ο Προϋπολογισμός 
 
 

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

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες 
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
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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 (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 
υπηρεσία. 

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 
προσφέροντος, 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 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση 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 

υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή 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 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,9 

• του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

• του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρ-
χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

• του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
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 
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θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων »,  

• 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 πράξεις10, 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, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική 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 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και 
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

 
 

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 62.07.080.04, 62.07.080.13, 54.00.600.00 του προϋπολογισμού του έτους 2018.  
Το υπόλοιπο δεσμεύεται από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. 

 
 Η υπηρεσία 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 Αρχής 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, δασμούς 

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. 406/2018 (ΑΔΑ: 6Θ12ΟΚΠΛ-Χ59) για 
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και η 
με αριθ. πρωτ. 1214/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΓΞΟΚΠΛ-Ψ2Ξ) ανάληψη υποχρέωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

υπηρεσίας 
 
 Τίτλος της υπηρεσίας: «Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά 

λυματολάσπης.». 
 
 

11.1. Προϋπολογισμός Μελέτης της υπηρεσίας 

 
Ο προϋπολογισμός μελέτης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 24.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. 
 

 
11.2. Τόπος παροχής της υπηρεσίας  
 

Η υπηρεσία θα παρέχεται στις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Καλλονής,  
Μήθυμνας, Ευεργέτουλα και Ερεσού – Αντίσσης. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 
  

Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – Α/Σ  

 

1. Χειρισμοί στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων ώστε να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός 
σε συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
2. Πλήρης καθαρισμός των προτεινόμενων δεξαμενών – αντλιοστασίων – φρεατίων όπου 
απαιτηθεί.  
3. Μεταφορά και απομάκρυνση των προϊόντων σε χώρο που θα υποδειχτεί από τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (FLOW-JET), ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
1. Διακοπή παροχής λυμάτων στο φρεάτιο, σε συνεννόηση με τη ΔΕΥΑΛ.   
2. Καθαρισμός του φρεατίου από φερτά και στερεά υλικά και απομάκρυνση αυτών. 
3. Πλύσιμο φρεατίου και τελικός καθαρισμός. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 
 
Η μεταφορά λυματολάσπης από τους ΕΕΛ (Λουτρών, Πλωμαρίου, Ευεργέτουλα, Μήθυμνα, 
Καλλονή) σε ΕΕΛ Μυτιλήνης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του ΕΕΛ 
Μυτιλήνης. 

 
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 αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 
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σύμβασης. 

•  Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) η ανάγκη τροποποίησης 
προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από ένα επιμελή 
αναθέτοντα φορέα β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και 
γ) η οποιαδήποτε 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 παρ. 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 παρ. 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 
καθορίζονται στην παρούσα 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 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15 Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)11 
 
15.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
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, 
σύμφωνα 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 
σύμβασης, 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. 
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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 
αναφερόμενα στην παράγραφο 17.1 της παρούσας και επιπρόσθετα τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

 
 

 

Άρθρο 17 Στοιχεία και έκδοση εγγυητικών επιστολών  

 

17.1 Οι εγγυητικές επιστολές 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 χαρτοσήμου,  

 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 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

17.2 Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
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Άρθρο 18  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών12 ορίζεται η 16η 

Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.  

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 

αναθέτοντα 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 

διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 για διάστημα τριών (3) 

ημερολογιακών μηνών13, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20   Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας 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 

αναθέτοντα 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 

προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα των 

μη απαραίτητων 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 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 
23 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β και Γ του άρθρου 23 της 
παρούσας. 

 
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον καθαρισμό φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και 
αποφράξεις των αποχετευτικών δικτύων 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 

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, καθώς 
και 

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

 
21.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.14 
 
21.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 254 και των παρ. 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 Εγγύηση συμμετοχής15 
 

22.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής16, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ17 (500,00 €).  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2018, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
22.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 18 
22.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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Άρθρο 23  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 
23.Α και 23.Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

23.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 
23.A.1. Όταν υπάρχει εις 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 
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 
οικονομικών 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 
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 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 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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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 εν λόγω υποχρέωση αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 19 

 

23.Α.2 Α. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  Οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   
ή/και  
β) ο Αναθέτων φορέας  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο Οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο Οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
  
Δεν αποκλείεται ο Οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
 
ή/και 
 
γ) Ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ20.  

 
23.Α.2 Β. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 23.Α.2 Α, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
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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. 

 
23.Α.3 Αποκλείεται21 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 προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/201622, 
 
(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. Η αναθέτουσα αρχή 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 λειτουργίας23,  
 
(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 του 
οικονομικού φορέα 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 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 του άρθρου 24.2 της παρούσας,  
 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, 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,  
 

18PROC003892858 2018-10-24



-20- 

(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 δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 24 

 
23.Α.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις 
 
23.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 23.Α.1, 23.Α.2.Β και 22.Α.3 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. 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 προσφέροντα 
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. 
 
23.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. 

 
23.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 σύμβασης. 

 
 

Κριτήρια επιλογής (23.Β – 23.Δ) 

23.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού25  
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23.Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει υπηρεσίες λειτουργίας 
αντλιοστασίων ακαθάρτων, απόφραξης αγωγών αποχετεύσεως σε Δήμους, Κοινότητες, 
Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

β) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: 
1. Βυτιοφόρο όχημα τουλάχιστον (6m³) με δυνατότητα αναρρόφησης, από βάθος 

τουλάχιστον 10μ. 
2. Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχημα με άδεια Μ.Ε. (Μηχάνημα Έργων) 
3. Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή ημιφορτηγό ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2 tn. 

 

Άρθρο 24   Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

24.1  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 προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 23.Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
23.Β-23.Γ 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 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
Κατά τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

 

24.2 Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 23.Α, κρίνονται κατά την υποβολή 
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/201626. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
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δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων 
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν27. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 23.Α οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά28: 

 
24.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 23.Α.   
 

24.3.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 23.A.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
Οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που 
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23.A.1 του παρόντος. 

24.3.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 23.A.2.A του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς 
του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 
προσωπικό). Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν 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. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  

Οι ελληνικές Εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς 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. 

γ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

δ) για την παράγραφο 23.Α.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 

24.3.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 23.Α.3 του παρόντος:  
 
Για την περίπτωση β’29, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  Ειδικότερα για τους οικονομικούς 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
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υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων30.  
 
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’31, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος,32  ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού33.  
 
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του 
αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί 
μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / 
Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα 
εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς 
φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 
πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν 
υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα.  
 

24.3.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 24.3.1, 24.3.2 και 24.3.3 
περ. β', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 24.3.1, 
24.3.2 και 24.3.3.  

24.3.5 Για την περίπτωση του άρθρου άρθρου 23.Α.7 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση  
ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασης του Οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

24.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 23.Β 

 
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 23.Β (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
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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.34 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού 
 

 
24.5.  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 23.Γ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει τα εξής συμπληρωματικά 
στοιχεία για τα μηχανήματα – οχήματα που θα διαθέσει για την παροχή της υπηρεσίας: 
� Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων 
� Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας-χρήσης του μηχανήματος έργου 

για το βυτιοφόρο αποφρακτικό όχημα 
� Ευκρινή φωτοαντίγραφα του διπλώματος χειριστή μηχανήματος έργου και των 

διπλωμάτων οδήγησης, των χειριστών/οδηγών που θα παρέχουν την υπηρεσία 
� Βεβαίωση ή απόδειξη καταβολής ή βεβαίωση απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας 

των μηχανημάτων έργων-οχημάτων που θα διαθέσει για την παροχή της υπηρεσίας 
 

(β) Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου να αναφέρονται τα απαιτούμενα για την 
εκτέλεση της εργασίας μηχανήματα, που έχει στην κατοχή του ο οικονομικός φορέας ή ότι 
ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται να μισθώσει τα απαιτούμενα μηχανήματα σε περίπτωση 
που δεν έχει τέτοια στην ιδιοκτησία του. 
Για τις εργασίες απαιτείται ο πάροχος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 
� Βυτιοφόρο όχημα τουλάχιστον (6m³) με δυνατότητα αναρρόφησης, από βάθος 

τουλάχιστον 10μ. 
� Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχημα με άδεια Μ.Ε. (Μηχάνημα Έργων) 
� Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή ημιφορτηγό ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2 tn. 
 

 
 (γ) για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς με βεβαίωση 

από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την καλή και αποδοτική εκτέλεση 
εργασιών σχετικών με υπηρεσίες λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων, απόφραξης 
αγωγών αποχετεύσεως σε Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά το διάστημα της τελευταίας δεκαετίας 
(2007 έως σήμερα). 

 
(δ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
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. 

 
(ε) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά 
τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά: α) κατάλογο των συναφών υπηρεσιών 
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που παρείχαν 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 σχετικά με το ειδικευμένο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό 
που διαθέτει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.    

 
 
24.6 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 
καταστατικού (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 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) 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 
καταστατικού / 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 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
24.7  Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 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. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Άρθρο 25   Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
25.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

25.2  Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 22 της παρούσας. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

25.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από τον 
αναθέτοντα φορέα έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2.1 (γ)  της 
παρούσας. 

 
25.4  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. 

 
 
 

 

 

Μυτιλήνη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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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
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 

9 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
10 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. 

11 ∆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.  

12  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 331 του ν. 4412/2016 . 
13 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. 
14  Πρβλ παραγρ. 2 άρθρου 254 ν. 4412/2016. 
15 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
16 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης 

συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων 
τµήµατος/τµηµάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 

17 Η εγγύηση συµµετοχής δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 
(περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   

18 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  µε την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

 
19 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
20   Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017.  
21 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και 
κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού της παρ. 4, συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη 
(πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόµου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από 
την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισµού της παρ. 4 διαµορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του 
ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥ∆ (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

22 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

23 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των 
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

24 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  

25 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 
26 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
27 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
28 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της 
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χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.   
29  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού. 
30  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 
31  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισµού. 
32   Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 
της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

33             Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον µπορέσει να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι 
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή 
στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης.  

34
 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς βεβαίωση 
εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιµελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Καθαρισµός δεξαµενών 
στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ 
Λέσβου και µεταφορά 
λυµατολάσπης.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 
73/2018 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής  
Τηλέφωνο : 2251025263 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 
 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Αντικείµενο- Περιοχή εργασιών 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισµός δεξαµενών στον 
ευρύτερο χώρο ΕΕΛ Λέσβου και µεταφορά λυµατολάσπης».  
 
Οι προς ανάθεση εργασίες είναι οι παρακάτω: 
Α΄: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

«ΕΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 

• Καθαρισµός φρεατίου βοθρολυµάτων (flow-jet). 
• Καθαρισµός φρεατίου εισόδου. 

 
 «ΕΕΛ ΛΟΥΤΡΩΝ» 
• Καθαρισµός αντλιοστασίου εισόδου. 

• Καθαρισµός προεπεξεργασίας. 
 
Β΄: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ «ΕΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» 

• Καθαρισµός προεπεξεργασίας . 
• Καθαρισµός χλωρίωσης. 

 

Γ΄:  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ «ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 
• Καθαρισµός προεπεξεργασίας . 
• Καθαρισµός αντλιοστασίου στραγγιδίων. 

 
∆΄:   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ «ΕΕΛ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» 

• Καθαρισµός αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας. 

• Καθαρισµός αντλιοστασίου στραγγιδίων. 
 
Ε΄:    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ «ΕΕΛ ΕΡΕΣΟΥ» 

• Καθαρισµός αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας. 
• Καθαρισµός αντλιοστασίου στραγγιδίων. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΕ ΕΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΠΟ: 

 
A. ΕΕΛ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
B. ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
Γ.    ΕΕΛ ΛΟΥΤΡΩΝ 
∆.   ΕΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Ε.    ΕΕΛ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 
 

 
1.2  Περιγραφή εργασίας 

 
Καθαρισµός φρεατίου βοθρολυµάτων (FLOW-JET) 

Για τον πλήρη καθαρισµό του φρεατίου βοθρολυµάτων κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, 
προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες. 

1.  ∆ιακοπή παροχής εισόδου λυµάτων από βυτιοφόρα οχήµατα για όσες ώρες απαιτηθεί. 
2.  Πλήρης καθαρισµός φρεατίου και αποµάκρυνση όλων των στερεών υλικών.  
3.  Πλύσιµο του χώρου  και τελικός καθαρισµός. 

 

Καθαρισµός δεξαµενών. 
1. Χειρισµοί στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων ώστε να ολοκληρωθεί ο καθαρισµός σε 

συνεργασία µε ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
2. Πλήρης καθαρισµός των προτεινόµενων δεξαµενών – αντλιοστασίων όπου απαιτηθεί.  
3. Μεταφορά και αποµάκρυνση των προϊόντων σε χώρο που θα υποδειχτεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

Ως καθαρισµός (και απόφραξη δικτύου αν απαιτείται) νοείται η επίσκεψη του αποφρακτικού-
βυτιοφόρου-φορτηγού  στο σηµείο του προβλήµατος και η αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ο 
πάροχος θα πρέπει να έχει άµεση δυνατότητα παρέµβασης (η οποία ορίζεται σε µία ώρα από την 
ειδοποίηση τηλεφωνικά) καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο. 
 

Μεταφορά λυµατολάσπης.  
 
Η µεταφορά λυµατολάσπης από τους ΕΕΛ (Λουτρών, Πλωµαρίου, Ευεργέτουλα, Μήθυµνα, 
Καλλονή) σε ΕΕΛ Μυτιλήνης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπεύθυνους του ΕΕΛ 
Μυτιλήνης.  
 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό, µηχανήµατα και 
εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζοµένων. 
Οι εργασίες πρέπει να γίνουν µε τον πλέον πρόσφορο, άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ο 
πάροχος πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους 
και τις παρακάτω οδηγίες.  

Για τις εργασίες απαιτείται ο πάροχος να διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 
1. Βυτιοφόρο όχηµα τουλάχιστον (6m³) µε δυνατότητα αναρρόφησης, από βάθος τουλάχιστον 10µ. 
2. Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχηµα µε άδεια Μ.Ε. (Μηχάνηµα Έργων) 
3. Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή ηµιφορτηγό ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 3 tn. 

Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης της παρούσας εργασίας ορίζεται σε οκτώ (8) 
ηµερολογιακούς µήνες. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 
28.899,50 € µε Φ.Π.Α. 
 
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

α)  Το κόστος των οχηµάτων τα οποία θα απαιτηθούν για την διεκπεραίωση της εργασίας. Το κόστος 
µετακίνησης, συντήρησης ή επισκευής τους βαραίνουν τον πάροχο. 

β)  Η µισθοδοσία του συνεργείου που θα διεξάγει την εργασία. Την ευθύνη του συνεργείου έχει ο 
πάροχος που αναλαµβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι της επιχείρησης για την εν 
γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
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1.3  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Καθαρισµός χώρων εγκαταστάσεων – δεξαµενών - φρεατίων στους ΕΕΛ Μυτιλήνης, Λουτρών, 
Πλωµαρίου, Ευεργέτουλα, Καλλονής, Ερεσό και µεταφορά λυµατολάσπης της παρ. 1.2 της 
παρούσας, από στερεά και φερτά υλικά . 
Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της εκτέλεσης των εργασιών προκύψει λειτουργικό πρόβληµα 

ή κάποια ζηµιά, ο πάροχος ενηµερώνει άµεσα την υπηρεσία τηλεφωνικά αλλά και εγγράφως 
προκειµένου η ίδια να αξιολογήσει τις απαιτούµενες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 
-Παραδοτέα (Ηµερήσια δελτία αντλιοστασίων) 
Κατά τις ηµέρες εργασιών ο πάροχος πρέπει να τηρεί ηµερήσιο δελτίο, αριθµηµένο εις διπλούν.  
 
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

α)  Τις εργασίες καθαρισµού του κάθε αντλιοστασίου, τα οχήµατα και το προσωπικό που 
απασχολήθηκε και τις ώρες εργασίας τόσο των οχηµάτων όσο και του προσωπικού καθώς επίσης 
και όλα τα έκτακτα ή δυσµενή περιστατικά που αντιµετώπισαν. 

β)  Τα προκύπτοντα λειτουργικά προβλήµατα των αντλιοστασίων και τον τρόπο επίλυσής τους. 
γ)  Τις διαπιστωθείσες ζηµιές στο δίκτυο αποχέτευσης 
δ)  Τις λοιπές εργασίες 

Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να το συµπληρώνει και να το παραδίδει στην υπηρεσία µετά το 
τέλος των εργασιών. 
Ο πάροχος ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέµενης εργασίας και για τυχόν ελαττώµατα της. 
Σε περίπτωση µη επιµελούς εκτέλεσης της εργασίας η ∆.Ε.Υ.Α,Λ. δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση, 
οπότε ο πάροχος λαµβάνει αµοιβή για τις µέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες, ύστερα από σχετική 
βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής και διακόπτεται η σύµβαση. 

 
1.4  Υποχρεώσεις ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

Η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου παρέχει όλα τα µέσα και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της 
παρούσας εργασίας και δίδει κατευθύνσεις και το ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας των  ΕΕΛ και 
αντλιοστασίων. 

 
 

2.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. 
 

2.1  Ιδιαιτερότητα εργασίας-χρήσιµοι όροι 
Το αντικείµενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται σε κινδύνους που προκύπτουν από τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών (εργασία σε περιορισµένο υπόγειο χώρο µε παρουσία υγρών). 
Κλειστός ή περιορισµένος χώρος ορίζεται κάθε χώρος στον οποίο η δυνατότητα εισόδου ή εξόδου 
είναι δύσκολη και όπου παράλληλα µπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή 
εύφλεκτο περιβάλλον. Με άλλα λόγια κάθε χώρος: 

1. Με περιορισµένα ανοίγµατα εισόδου και εξόδου, ο οποίος δεν είναι σχεδιασµένος για τη συνεχή 
παραµονή προσωπικού στο εσωτερικό του. 

2. Με πιθανό κίνδυνο εγκλωβισµού στερεών, υγρών ή ατµών χηµικών στο εσωτερικό του. 
3.  Όπου ο συνδυασµός κακού εξαερισµού και δυσκολίας στην πρόσβαση και την αποµάκρυνση 

εργαζοµένων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο προσβολής τους από ένα ή περισσότερα από τα: Πυρκαγιά 
ή έκρηξη. Έλλειψη οξυγόνου. Θερµότητα ή ψύξη. Ρέοντα στερεά ή υγρά. Αέρια, ατµούς, σκόνες. 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Με την είσοδο και εργασία σε περιορισµένους χώρους δηµιουργούνται κίνδυνοι ικανοί να 
προκαλέσουν σωµατικό τραυµατισµό, ασθένεια ή ακόµη και θάνατο στον εργαζόµενο. Πριν από 
κάθε εργασία σε περιορισµένο χώρο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι 
έκρηξης, δηλητηρίασης, ασφυξίας ή και συνδυασµός των προαναφερόµενων. 
 
Κυρίαρχες αιτίες για την εµφάνιση αυτών των κινδύνων είναι οι εξής παράγοντες: 

- Κακός σχεδιασµός 
- Άγνοια των κινδύνων 
- Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού 
- Έλλειψη προσοχής. 
Ένας τρόπος αντιµετώπισης των κινδύνων σε περιορισµένους χώρους είναι η εισαγωγή αέρα. Πριν 

την εισαγωγή αέρα σε ένα περιορισµένο χώρο, πρέπει να γίνει ανάλυση διαφόρων παραγόντων 
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όπως η φύση των µολυντικών και επικίνδυνων αερίων που υπάρχουν, το µέγεθος τους, τον τύπο 

εργασίας που θα γίνει, τον αριθµό των ατόµων που συνδέονται µε την εργασία αυτή, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά µε απαγορευµένες για πρόσβαση περιοχές στο χώρο αυτό. Ο εισαγόµενος 
αέρας δεν πρέπει να προκαλεί άλλους κινδύνους λόγω επανακυκλοφορίας των µολυντικών και 
επικίνδυνων αερίων, λανθασµένης τοποθέτησης του συστήµατος ή µε την αντικατάσταση του 
φρέσκου αέρα, που περιλαµβάνει περίπου 20,90% οξυγόνο, 78,10% άζωτο, 1% αργό µε άλλα αέρια 

σε πολύ µικρή ποσότητα µε οποιοδήποτε άλλο αέριο. 0ι όροι αέρας και οξυγόνο θεωρούνται 
λανθασµένα συνώνυµοι. Αυτή η εικασία είναι πολύ επικίνδυνη αφού στην  
 
περίπτωση που αντί για καθαρό αέρα γίνει εισαγωγή οξυγόνου τότε αυξάνεται η ευφλεκτότητα και 
ταυτόχρονα ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή και έκρηξης. 
 

2.2  Βασικά µέτρα προστασίας 
- Απαγορεύεται η εργασία σε περιορισµένους χώρους όταν οι θερµοκρασίες είναι πολύ υψηλές. 
- Πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 
- Πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία µε τον επιβλέποντα την εργασία σε περιορισµένο χώρο. Οι 
ασύρµατες επικοινωνίες πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούνται χωρίς παρεµβολές. 

- Να χρησιµοποιείται ζώνη ασφαλείας ή άλλο µέσο προστασίας από πτώση αν υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης. 
- Να ελέγχονται τα δάπεδα, οι σκάλες κλπ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα είναι ολισθηρά. 
- Η σύσταση της ατµόσφαιρας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς κατά την διάρκεια των εργασιών 
στον περιορισµένο χώρο. 

- Η είσοδος σε χώρο µε έλλειµµα οξυγόνου, γίνεται µόνο µε τη χρήση κάποιας εξωτερικής πηγής 
αναπνεύσιµου αέρα. 

- Οι χώροι που είναι φτωχοί σε οξυγόνο (χαµηλή περιεκτικότητα οξυγόνου) πρέπει να αερίζονται πριν 
την είσοδο των εργαζοµένων. 
 

2.3  Προσωπικό 
Απαγορεύεται η καθ΄ οιανδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 

Οι απασχολούµενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 
- Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 
περιορισµένους χώρους (π.χ. οδηγοί). 
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και της υγείας των 
πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δικής τους εργασίας αν και καλό θα είναι να 
υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτοµερή ιατρική εξέταση.  

- Όσοι από το προσωπικό υποχρεούνται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 
περιορισµένους χώρους . 
Τα άτοµα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία τους όσο 
και την στοιχειώδη ικανότητα να συµµετέχουν στην απαιτούµενη εκπαίδευση τους. Οι ιατρικές 
εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι 
όχι µόνο λεπτοµερείς αλλά και προσαρµοσµένες στην φύση της εργασίας την οποία πρόκειται να 

εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει ετησίως να επαναλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα τους να 
φυλάσσονται. 
Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στα παρακάτω: 

- Αναλυτική ενηµέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους. 
- Ενηµέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας. 
- Ενηµέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόµενες επιπτώσεις 

στην υγεία τους. 
- Χειρισµός εργαλείων, µηχανηµάτων και οργάνων εργασίας. 
- Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 
- Μέτρα διάσωσης, αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
- Ενηµέρωση για την υφιστάµενη Νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 
- Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

- Ατοµική και Οµαδική υγιεινή. 
Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να 
συµπεριλαµβάνει: 

- Χρήση εποπτικών µέσων. 
- Ασκήσεις πρακτικής εφαρµογής και επί τόπου κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 
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- Για την ενηµέρωση των εργαζοµένων καλό θα είναι να εκδοθεί ένα µικρό εύχρηστο και κυρίως 

κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σηµεία. 
Για την ενηµέρωση του προσωπικού θα πρέπει: 

- Να είναι ανηρτηµένα σε κάθε εργοτάξιο και εν γένει χώρο εργασίας και συγκέντρωσης του 
προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Τηλέφωνα και ∆ιευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και 
σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

- Να λαµβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε τακτικές 
συγκεντρώσεις για την ενηµέρωση τους. 

 
Οι παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης: 

- Απώλεια συνείδησης (λιποθυµίες) 
- Ιστορικό σπασµού 

- Καρδιόπαθειες 
- Υπέρταση 
- Άσθµα, βρογχίτιδα ή δύσπνοια κατά την κόπωση 
- Νόσος του Meriere-ίλιγγος 
- Κώφωση 
- Κλειστοφοβία, νευρολογικές ή ψυχολογικές παθήσεις 

- Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήµατα 
- Παραµορφώσεις ή ασθένειες κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα 
- Χρόνιες δερµατοπάθειες 
- Σοβαρή µείωση όρασης 
- Ανοσµία. 
 

2.4  Προστατευτικά Ενδύµατα 
Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους για την 
προστασία της υγείας τους και την αποφυγή ατυχηµάτων προστατευτικές ενδυµασίες. Η ένδυση 
αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσµατικά και να αποτελείται τουλάχιστον από: 

- Φόρµα εργασίας 

- Γάντια εργασίας 
- Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 
- Μάλλινες κάλτσες. 
Ο εργαζόµενος πρέπει να εκπαιδευτεί µε την ένδυση αυτή, χωρίς να βρέχει το εσωτερικό της. 
Τα είδη ένδυσης πρέπει να µπορούν να απολυµανθούν και να καθαριστούν χωρίς να 
καταστρέφονται αµέσως. Τούτο πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια και σχολαστικότητα µετά από κάθε 

χρήση. Πρέπει επίσης τακτικά να αντικαθίστανται. 
 

2.5  Ατοµική-Οµαδική Υγιεινή 
Μετά την εργασία οι εργαζόµενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώµα (ντους) και στην 
χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χέρια και τους βραχίονες µε σαπούνι και ζεστό 
νερό. Συνίσταται επίσης ο προσεκτικός καθαρισµός των νυχιών και το βούρτσισµα τους. 

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν τη λήψη οποιαδήποτε τροφής, ποτού και πριν το κάπνισµα 
(όπου αυτό επιτρέπεται). 
Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζόµενους όταν η προστασία της υγείας 
τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 
Επίσης πέραν της ατοµικής φροντίδας από κάθε εργαζόµενο για τα είδη ένδυσης τα οποία 
χρησιµοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωµένα συχνός καθαρισµός και απολύµανση υποδηµάτων, 

φόρµα εργασίας, γαντιών και συχνή ανανέωση τους. 
 

2.6  Αριθµός εργαζοµένων 
Σε όλες τις εργασίες και ιδίως σε δεξαµενές όπου είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί επικίνδυνη 
ατµόσφαιρα δεν επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δύο άτοµα. Εκτός δε των χώρων εργασίας 
πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόµενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή µε τους 

εργαζόµενους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιµοι για επέµβαση διάσωσης. Το ίδιο πρέπει 
να ισχύει και για αποµακρυσµένους χώρους εργασίας. 
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2.7 Προστασία ∆έρµατος-Οφθαλµών -Ακοής 
� Πέραν του αναγκαίου πλυσίµατος που προαναφέρθηκε µια κατάλληλη κρέµα λανολίνης πριν την 
έναρξη της εργασίας και µετά το πλύσιµο παρέχει προστασία και εµποδίζει τους τραυµατισµούς του 
δέρµατος µειώνοντας έτσι τους κινδύνους µόλυνσης. 
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισµα και την επίδεση κάθε αµυχής, κοψίµατος, 
τραύµατος κ.λ.π. του δέρµατος µε υδατοστεγανό επίδεσµο όσο το δυνατόν πιο σύντοµα µετά τον  

τραυµατισµό είτε αυτός έχει συµβεί κατά την εργασία, είτε όχι. Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται 
χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρµα είναι υγρό ή µουσκεµένο. 
Εργαζόµενος που αποκτά χρόνιο δερµατικό πρόβληµα πρέπει να αποµακρύνεται από την εργασία. 
Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυµατισµό χωρίς στεγανό επίδεσµο πρέπει να 
αποµακρύνεται προσωρινά µέχρι την ανάρρωση του. 
 

� Τα µάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή µε τα λύµατα και µε αναθυµιάσεις 
επικίνδυνων ουσιών σε περιορισµένους χώρους. ∆εν θα πρέπει τα χέρια να έρχονται σε επαφή µε τα 
µάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν ή ερεθιστούν δεν πρέπει να τρίβονται µε τα χέρια. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόµενος πρέπει να αποµακρύνεται από το σηµείο εργασίας και να του 
παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση να µεταφέρεται για ιατρική 
φροντίδα. 

Σε µερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα µάτια. 
 

2.8  Λειτουργική ∆ιαδικασία 
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων στα δίκτυα αποχέτευσης επιβάλλεται πέραν της 
λήψης µέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυται να υπάρχει και να εφαρµόζεται πάντα σε όλες 
τις εργασίες διαδικασίες οι διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην 

εξάλειψη των κινδύνων αλλά και στην σωστή και ολοκληρωµένη επίβλεψη και διοίκηση όλων των 
εργασιών στα συστήµατα αποχέτευσης. 
Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρµόζεται σε όλα τα σηµεία όπου 
προετοιµάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες δηλαδή: 

- Στο Εργοτάξιο 

- Στο σηµείο εργασίας 
και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή: 

- Στην διαδικασία της προετοιµασίας στο Εργοτάξιο 
- Στην διαδικασία της προετοιµασίας στο σηµείο εργασίας 
- Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο 
και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή: 

- Στην εργασία ρουτίνας 
- Σε περίπτωση ατυχήµατος 
- Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
Παρακάτω παρατίθεται ένα σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας. 

Το σχέδιο αυτό πρέπει: 
- Να προσαρµόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας. 
- Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισηµαίνονται ελλείψεις, αδυναµίες και λάθη του και να 
αναθεωρείται. 
 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

- Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση και τον ρόλο 
του. 

- Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 
- Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώµατα ή τοπικοί κίνδυνοι. 
- Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναµένονται άλλα επικίνδυνα γεγονότα µέσα στην έκταση 
του αγωγού εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η εργασία. 

- Ενηµερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες. 
- Πραγµατοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατοµικών µέσων προστασίας, των οµαδικών 
µέσων και του εξοπλισµού εργασίας και διάσωσης. 

- Φορτώνεται µε ασφάλεια ο εξοπλισµός και τα εργαλεία στο όχηµα µεταφοράς. 
- Ελέγχεται η καλή λειτουργία των µέσων επικοινωνίας (C.B.) 
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ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- Επικοινωνία µε εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης 
- Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους 
εργαζόµενους. 

- Σβήσιµο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς. 

- Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηµάτων σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. και διατάξεις Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. στα καίρια 
σηµεία. 

- Τοποθέτηση φραγµάτων επισήµανσης γύρω από τα ανοικτά φρεάτια. 
- Αερισµός του δικτύου. 
- Έλεγχος για ασυνήθιστες οσµές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 
- Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιµάκων, των σκαλοπατιών κ.α. εξαρτηµάτων καθόδου. 

- Έλεγχος βάθους ροής και ταχύτητας ροής εάν είναι δυνατόν. 
- Έλεγχος ανάντη και κατάντη του φρεατίου εισόδου εάν τα αντίστοιχα φρεάτια προσφέρουν ασφαλή 
οδό διαφυγής. 

- Έλεγχος ατµόσφαιρας σε όλα τα επικίνδυνα σηµεία εάν κριθεί ότι απαιτείται. 
- Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατµόσφαιρας συνεχίζεται ο αερισµός 
και εφόσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισµένο χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για 

αναφορά και οδηγίες µε τον υπεύθυνο ή τον επιβλέποντα ώστε να αποφασιστεί είτε ο µηχανικός 
αερισµός είτε η αναβολή της εργασίας. 

- Τελική προετοιµασία εξοπλισµού διάσωσης. 
- Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατοµικής Προστασίας  όλων των µελών του συνεργείου. 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

- Αναφορά κάθε µη κανονικού συµβάντος όπως τραυµατισµός, αστοχία εξοπλισµού, παρατηρήσεις 
για την εγκατάσταση. 

- Εφαρµογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και καθαριότητας του εξοπλισµού, των µέσων 
ατοµικής προστασίας και των µηχανηµάτων. 
 

2.9  Άλλα µέτρα ασφάλειας 
� Εξασφάλιση-Επισήµανση Θέσεων Εργασίας 
- Για την περίφραξη και επισήµανση των θέσεων εργασίας και των µηχανηµάτων και οχηµάτων πρέπει 
να εφαρµόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
και της υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως 
Εκτελουµένων Έργων σε οδούς κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

- Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να καλύπτεται µε ειδική 
εσχάρα εξασφαλισµένη από οριζόντιες  µετακινήσεις και να επισηµαίνεται µε περίφραγµα  από 
ορθοστάτες και κάγκελα µε έντονα ευδιάκριτα χρώµατα (άσπρο-κόκκινο). 

- Προειδοποιητικά σήµατα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της κυκλοφορίας σε 
αποστάσεις τουλάχιστον 30 µέτρων και σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

� Γενικά Μέτρα Ασφαλείας 

- Είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για απρόσκοπτη επικοινωνία του στελέχους επιφάνειας µε τους 
εργαζόµενους εντός του σκάµµατος. 

- Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη µέτρων ατοµικής υγιεινής απαγορεύεται το φαγητό, το 
ποτό και το κάπνισµα. 
 

2.10  Μέσα Προστασίας 
� Μέσα ατοµικής προστασίας 
- Κράνος ασφαλείας 
- Αντιφεδρωτική κορδέλα κεφαλιού 
- Φόρµα εργασίας 
- ∆ιάταξη διάσωσης (ειδική ζώνη) και σχοινί προστασίας 
- Γάντια εργασίας 

- Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 
- Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 
- Μάλλινες κάλτσες 
- Αντιεκρηκτικός φανός κράνους 
Η διάταξη διάσωσης µπορεί να είναι είτε ζώνη ασφαλείας (safety belts) είτε «γιλέκο» ασφαλείας 

(safety harnesses). 
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- H ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει 

αποτελεσµατικότερος τρόπος προστασίας. 
- Το «γιλέκο» ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά καθώς ο µόνος κατάλληλος τύπος για την 
εργασία σε περιορισµένους χώρους είναι αυτός που επιτρέπει την ανάσυρση αναίσθητου 
ανθρώπου σε κατακόρυφη στάση. 
Όλος ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην συγκεκριµένη 

αποστολή του (π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να φορεθεί σε περιορισµένο χώρο 
µε ευκολία, να αντέχει το βάρος αυτού που την φοράει, να φέρει κρίκους για τα σκοινιά διάσωσης και 
να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να πλένεται εύκολα). 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισµό. 

� Μέσα οµαδικής προστασίας 
- Κατάλληλα σχοινιά διάσωσης (ειδικές διαµορφώσεις άκρων) και απλά καθώς και βαρούλκο 

ανύψωσης 
- Αντιεκρηκτικά φωτιστικά ορυχείου και χειρός 
- Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυµµάτων φρεατίων, εργαλειοθήκη 
χειρός κ.α) 

- Εξοπλισµός ελέγχου ατµόσφαιρας αντιεκρηκτικού τύπου 
- Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής (ποτέ λιγότερες από δύο) 

- Συσκευή επικοινωνίας (C.B.) 
- Συσκευή τεχνητής αναπνοής 
- Υλικό πρώτων βοηθειών 
- Υλικό σήµανσης και ασφαλείας οδών (κώνοι, εµπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές πινακίδες, 
σηµαιάκια κ.α) 
Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής. Η επιλογή τους 

πρέπει να γίνεται µε σχολαστική αξιολόγηση και ενηµέρωση από άλλους οµοειδής Οργανισµούς και 
να στηρίζεται στην καταλληλότητα τους στο συγκεκριµένο περιβάλλον εργασίας. 
Τα σχοινιά (απλά και ασφαλείας) δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να χρησιµοποιούνται για άλλες 
εκτός ασφαλείας ανάγκες. 
Χρησιµοποιείται επίσης µερικές φορές ένας τύπος «φορείου» από κατάλληλο ανθεκτικό ύφασµα και 

σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασµένος µε σκοινί για να σύρεται τραυµατισµένος ή αναίσθητος 
εργαζόµενος επάνω σε αυτό. 
 

2.11  ∆ιάσωση  
Κάθε συνεργείο πρέπει να µπορεί να έλθει σε επικοινωνία µε την έδρα της επιχείρησης ή το κεντρικό 
εργοτάξιο ή ακόµα και άλλες Υπηρεσίες. (Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Αστυνοµία, 

γιατρούς διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων κ.α). 
Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να µπορεί να πραγµατοποιείται µε ασυρµάτους (C.B. κ.λ.π) ή 
τουλάχιστον τηλεφωνικά. 
Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο µε τα τηλέφωνα 
των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόµα και αν διαθέτει C.B. µαζί του) 
Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συµφωνείτε µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία  γραπτώς 

και να καταστρώνονται τα σχέδια δράσης. 
Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα επιλεγµένου 
µέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δύο από κάθε συνεργείο. 
 

� Εξοπλισµός διάσωσης 
Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλειάς και το ατοµικό και οµαδικό 

εξοπλισµό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει µαζί του τα παρακάτω εφόδια για την περίπτωση 
διάσωσης εργαζοµένων. 

- Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό µε µπαταρίες (απαιτείται έλεγχος λειτουργίας καθηµερινά) 
- Φαρµακείο µε όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών 
Ο εξοπλισµός και τα φάρµακα πρέπει: 

- να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να µην έχει παρέλθει η 

ηµεροµηνία ισχύος. 
- να προστατεύεται από την ρύπανση. 
- να είναι γνωστός ο χειρισµός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι πρέπει να 
είναι εξοικειωµένοι µε  την χρήση του. 
Ο εξοπλισµός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιµος για κάθε συνεργείο. 
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� Παροχή πρώτων βοηθειών 

Σύµφωνα µε σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
- Η αρµόδια για τη Αποχέτευση Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει την καθ΄ οιανδήποτε στιγµή παροχή 
πρώτων βοηθειών περιλαµβανοµένου και του ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού. Πρέπει να λαµβάνει 
µέτρα για την µεταφορά των εργαζοµένων που υφίστανται ατύχηµα η παρουσιάζουν αιφνίδια 
αδιαθεσία προκειµένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

- Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα µέρη που είναι απαραίτητο λόγω των 
συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήµανση και να είναι εύκολα προσιτό. Η 
διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να επισηµαίνεται ευκρινώς.  
 
 
 

 
Οι συντάξαντες: 
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆.Ε.Υ.Α.Λ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                   ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
          
 
 
 
 
 
     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
               ΧΗΜΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Καθαρισµός δεξαµενών 
στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ 
Λέσβου και µεταφορά 
λυµατολάσπης.  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

 
73/2018 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής 
Τηλέφωνο : 2251025263 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 
 

 
ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ     

  
 

Άρθρο 10 :  Εισαγωγή 
1.1  Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 

� Κύριος του Έργου είναι η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Λ) 
� Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταµένη Αρχή, είναι το ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.) της 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Λ) ή (Π.Α.), που έχει έδρα την 
πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100. 

� Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ.) είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή 
συνεταιρισµός, στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών. 

� Οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή αξία της σύµβασης, η προβλεπόµενη από τη σύµβαση 
αµοιβή του αναδόχου ή παρόχου της υπηρεσίας 

� Σύµβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και του Αναδόχου, και 
περιλαµβάνονται στα τεύχη της υπηρεσίας (Τεχνική Έκθεση-Συγγραφή Υποχρεώσεων), στην 
απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος και στο σχετικό συµφωνητικό που θα 

υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 
1.2  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον πάροχο.  
 
 

Άρθρο  20 : Αντικείµενο των εργασιών 
2.1 Αντικείµενο των εργασιών είναι ο καθαρισµός δεξαµενών στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και µεταφορά 

λυµατολάσπης στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Πλωµαρίου, Καλλονής,  Μήθυµνας, Ευεργέτουλα 
και Ερεσού-Αντίσσης, σε χρονικό ορίζοντα δώδεκα (12) µηνών µε προϋπολογισµού εργασιών 
24.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  Η εργασία του παρόχου δεν συνδέεται µε συγκεκριµένο ωράριο παρά µε το 

παραγόµενο έργο. 
2.2 Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ορίζονται: 
� Το αντικείµενο 
� Οι συµβατικές υποχρεώσεις και τα κρίσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας 
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Άρθρο  30 : Ισχύς συµβατικών στοιχείων 
Τα τεύχη της µελέτης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας, κατά σειρά 
ισχύος είναι (άρθρο 14 του Π∆ 28/80):  
� Σύµβαση που θα υπογραφεί 
� Τεχνική έκθεση 
� Συγγραφή Υποχρεώσεων 
� Προϋπολογισµός Εργασιών  
� Τιµολόγιο εργασιών 
 

Άρθρο 4 ο - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος 
της αποδείξεώς της. Στερείται όµως του δικαιώµατος να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει 
εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες, αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την 

αδυναµία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή µερικά τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλο ή εν µέρει, τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβασή του µε τη ∆ΕΥΑΛ εξαιρουµένου του 
δικαιώµατος εκχώρησης του προϊόντος αυτής (τιµήµατος) σε Πιστωτικό Ίδρυµα, το οποίο νόµιµα 

δραστηριοποιείται στην ηµεδαπή. 

3. Ο Ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί, υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής της ∆ΕΥΑΛ σε κάθε θέµα που έχει σχέση 
µε τις εκτελούµενες εργασίες.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία κανόνες για 
την υγιεινή και ασφάλεια.  

5. Σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία εντός 

µέγιστου χρόνου δυο (2) ωρών από την ώρα κλήσης του από την Υπηρεσίας. 

6. Στη περίπτωση που ο Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί, ή δεν µπορεί να 
ανευρεθεί σε περισσότερες από πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά το βυτιοφόρο όχηµα ή το φορτηγό αυτοκίνητο 
που πρόσφερε κατάλληλο προς εργασία και µε κατάλληλο προσωπικό (χειριστή, οδηγό κλπ) 

που κατέχουν τις απαιτούµενες άδειες χειριστή-οδηγό. 

8. Το µισθωµένο βυτιοφόρο όχηµα ή το φορτηγό αυτοκίνητο κατά την έναρξη της ηµερήσιας 
εργασίας οφείλει να είναι πλήρες καυσίµων και έτοιµο προς εργασία, µε τον κατάλληλο χειριστή – 
οδηγό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος 

ανάδοχος κληθεί για εργασία µε περισσότερα του ενός οχήµατος οφείλει να προσκοµίσει το 
καθένα από αυτά επανδρωµένο µε τον κατάλληλο χειριστή – οδηγό. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του βυτιοφόρου 
οχήµατος ή του φορτηγού αυτοκίνητου του, όπως: αποζηµίωση χειριστού, καύσιµα, λιπαντικά, 

υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του βυτιοφόρου οχήµατος ή του 
φορτηγού αυτοκίνητου.  

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιο που 

έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επιτόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι 
κάτοχος της απαιτούµενης για το βυτιοφόρο όχηµα ή φορτηγό αυτοκίνητο άδειας, 
αποδεδειγµένης πείρας στον χειρισµό βυτιοφόρου οχήµατος ή του φορτηγού αυτοκίνητου 
µεγέθους και τύπου όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 

11. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση αποποµπή των 

απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του 
Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη 
ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.  

12. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές και αργίες, 

σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους νόµους του Κράτους, χωρίς ο Ανάδοχος να 
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δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην 

σύµβαση και της τιµής ωροµισθίου στην προσφορά του. Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς. 

13. Οποιαδήποτε ζηµιά στο βυτιοφόρο όχηµα ή στο φορτηγό αυτοκίνητο, που προέρχεται από 

οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών ή της στάθµευσης του 
βυτιοφόρου οχήµατος ή φορτηγού αυτοκινήτου στον χώρο του έργου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο 
οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. 
Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζηµιές σε 
περιουσίες τρίτων που αποδεδειγµένα οφείλονται σε αµέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του 
προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο.  

14. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας, που επιβάλλονται από τα Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/17-7-75), Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 
Α/26-8-80) και Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16-9-81) και κάθε άλλο Νοµοθέτηµα σχετικό µε την 
Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζοµένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει τα τυχόν 

προτεινόµενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία των έργων, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, 
πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. 

 

Άρθρο 5ο   - Συµβατική δαπάνη – Τρόπος πληρωµής 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα υπολογίζεται και θα τιµολογείται σε ωριαία αποζηµίωση µίσθωσης 
βυτιοφόρου οχήµατος ή του φορτηγού αυτοκίνητου (ωροµίσθιο). 

Ο χρόνος της ηµερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του µισθωµένου βυτιοφόρου 
οχήµατος ή φορτηγού αυτοκινήτου στην ∆.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος µετάβασης 
στην αρχική θέση εργασίας που ορίστηκε από την ∆.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και ο χρόνος επιστροφής στην 
έδρα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση βλάβης του βυτιοφόρου οχήµατος ή του φορτηγού αυτοκίνητου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, θα πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την 

επισκευή.  
Η συνολική προϋπολογιζόµενη αµοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης ορίζεται το 
ποσό των 24.700,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον κύριο 
της υπηρεσίας και ανέρχεται σε ποσοστό 17%.  
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 
 
Οι παραπάνω πληρωµές θα πραγµατοποιούνται, κάθε µήνα, µετά την υποβολή: 

1. του πρακτικού οριστικής ποιοτικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής της υπηρεσίας.  

2. του τιµολογίου  Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 

Το πρώτο χρηµατικό ένταλµα θα πληρωθεί µετά την θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η αµοιβή του Αναδόχου δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά νόµο. 

Στη συµβατική αξία των εργασιών γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο: 

• υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06% 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν. 4412/16) επί της αξίας 

της σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείτε από κάθε πληρωµή (αρ. 350 
παρ.3 Ν. 4412/16) 

οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας των πληρωµών των σχετικών παραστατικών 

δαπάνης. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/1986. 

Η ∆ΕΥΑΛ αναλαµβάνει : 
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� Να καταβάλει την αµοιβή στον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες του, τµηµατικά ανά διάστηµα ενός 

(1) µηνός. 

� Να παρέχει στον Ανάδοχο, κάθε στοιχείο και πληροφορία, που έχει µε το αντικείµενο του 
έργου του και του είναι χρήσιµο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του. 

 
Η  ∆ΕΥΑΛ δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης του Αναδόχου σε κύρια ή επικουρικά ταµεία 
ασφάλισης και δεν καταβάλει στον Ανάδοχο δώρα Εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και επίδοµα 
αδείας. 

Με τη λήξη της παρούσας σύµβασης, λύεται αυτοµάτως και η συνεργασία µεταξύ της ∆ΕΥΑΛ και του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ο οποίος δεν δικαιούται αποζηµίωσης και δεν διατηρεί καµία άλλη απαίτηση ή αξίωση 
από την ∆ΕΥΑΛ παρά µόνον ανεξόφλητο ποσό από αυτό που ορίζεται στην παρούσα. 

 

Άρθρο 6ο – Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας µε τα αρµόδια θα παρακολουθεί στενά και συστηµατικά και 

θα ελέγχει την πρόοδο των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την εξέλιξη της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΛ και οι οδηγίες για την 
εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τον ∆ιευθυντή της Τ.Υ. 

Η παρακολούθηση της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται ως κατά Νόµο αρµόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στη σύµβαση. 

 

Άρθρο 7ο : Τροποποίηση της Σύµβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8ο: Μονοµερής λύση της Σύµβασης 

Ο αναθέτων φορέας µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α)  η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 9ο: Ισχύς της Σύµβασης 

Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκεια της είναι για 
δώδεκα (12) µήνες ή έως εξαντλήσεως του αντικειµένου της σύµβασης. 

 

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Η Σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες υποχρεώσεις 

και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, 
εφαρµόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισµού 
µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία και µε βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείµενο. Αρµόδια για την 

επίλυση τυχόν αντιδικίας µεταξύ της ∆ΕΥΑΛ και Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Λέσβου.  
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Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηµένα, συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, η 

οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε 
πέντε (5) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χαρτιού. 

 

Άρθρο 11ο : Σπουδαιότητα των όρων 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών µόνο 

εγγράφως µπορεί να γίνει και µόνο µετά από κοινή αποδοχή των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση 
αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται 
έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της 
οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται µε έγγραφο του προς την Υπηρεσία 
εντός δύο (2) ηµερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την 

αδυναµία του, για την ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης, που ανέλαβε, προσκοµίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
 
 
Οι συντάξαντες: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                            Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆.Ε.Υ.Α.Λ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                               ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ                                    
 
 
          
 
 
 
 
 
     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 

               ΧΗΜΙΚΟΣ                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Καθαρισµός φρεατίων 
στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ 
και µεταφορά 
λυµατολάσπης 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

 
73/2018 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής  
Τηλέφωνο : 2251046755 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 
 
 

Τ Ι ΜΟΛΟ Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας, θεωρούνται 
πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου 
ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους και περιλαµβάνουν:  

I. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, αποζηµιώσεων για εργασίες κατά τις 
νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κ.λ.π., δώρων 

εορτών, επιδόµατος αδείας, αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως κ.λ.π., του πάσης φύσεως 
ειδικευµένου και µη προσωπικού, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λ.π., οι οποίες δαπάνες 
αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

II. Η δαπάνη για µετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωµιών 
µεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 

III. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για 
το εργαζόµενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσµενής 
συνθήκες. 

IV. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του αναδόχου ή του 
προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 
Κάθε άλλη δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση σχετική µε το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή µη µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί. 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ – Α/Σ  
 

1. Χειρισµοί στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων ώστε να ολοκληρωθεί ο καθαρισµός σε 
συνεργασία µε ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

2. Πλήρης καθαρισµός των προτεινόµενων δεξαµενών – αντλιοστασίων – φρεατίων όπου 
απαιτηθεί.  

3. Μεταφορά και αποµάκρυνση των προϊόντων σε χώρο που θα υποδειχτεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

 
Ως καθαρισµός (και απόφραξη δικτύου αν απαιτείται) νοείται η επίσκεψη του αποφρακτικού-
βυτιοφόρου-φορτηγού  στο σηµείο του προβλήµατος και η αποκατάσταση της λειτουργίας 
του. Ο πάροχος θα πρέπει να έχει άµεση δυνατότητα παρέµβασης (η οποία ορίζεται σε µία 
ώρα από την ειδοποίηση τηλεφωνικά) καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο. 
 

Στην κατ΄ αποκοπή τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήµατος στο επίπεδο της οδού µε οδοσήµανση, 

φωτεινούς σηµατοδότες και εµπόδια. Καθαρισµός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 
II. Το άνοιγµα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισµούς ασφαλείας. 
III. Ο τεµαχισµός των συλλεχθέντων ιζηµάτων του φρεατίου µε νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυµάτων µε τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 
µηχανήµατος. 

IV. Τα ηµεροµίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζηµίωση µηχανηµάτων, εργαλεία κ.λ.π 
που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 
 

1. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου εισόδου στην ΕΕΛ Μυτιλήνης 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 120,00. 
(ολογράφως): εκατό είκοσι ευρώ. 

2. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού στο Α/Σ στραγγιδίων στην ΕΕΛ Καλλονής 

(κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 120,00. 
(ολογράφως): εκατό είκοσι ευρώ. 

3. Τιµή ενός (1)πλήρη καθαρισµού φρεατίου προεπεξεργασίας στην ΕΕΛ Καλλονής 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 120,00. 

(ολογράφως): εκατό είκοσι ευρώ. 
4. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου ανακυκλοφορίας στην  ΕΕΛ Ερεσού 

(κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 220,00. 
(ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ. 

5. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού Α/Σ στραγγιδίων στην ΕΕΛ Ερεσού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 220,00. 
(ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ. 

6. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού Α/Σ εισόδου στην  ΕΕΛ Λουτρών(κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 220,00. 
(ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ. 

7. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου προεπεξεργασίας στην  ΕΕΛ 

Λουτρών(κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 220,00. 
(ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ. 

8. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου προεπεξεργασίας στην  ΕΕΛ Πλωµαρίου 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 220,00. 
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(ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ. 
9. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού δεξαµενής χλωρίωσης στην  ΕΕΛ Πλωµαρίου 

(κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 180,00. 

(ολογράφως): εκατό ογδόντα ευρώ. 
 

10. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού Α/Σ ανακυκλοφορίας στην  ΕΕΛ Ευεργέτουλα 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 155,00. 
(ολογράφως): εκατό πενήντα πέντε ευρώ. 

11. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού Α/Σ στραγγιδίων στην  ΕΕΛ Ευεργέτουλα 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 155,00. 
(ολογράφως): εκατό πενήντα πέντε ευρώ. 

12. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου προεπεξεργασίας στην  ΕΕΛ Μήθυµνα 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 120,00. 
(ολογράφως): εκατό είκοσι ευρώ. 

13. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού δεξαµενής χλωρίωσης στην  ΕΕΛ Μήθυµνα 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 180,00. 
(ολογράφως): εκατό ογδόντα ευρώ. 

14. Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού φρεατίου εισόδου στην  ΕΕΛ Μήθυµνα 
(κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 120,00. 
(ολογράφως): εκατό είκοσι ευρώ. 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (FLOW-JET), ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
Για τον πλήρη καθαρισµό του φρεατίου βοθρολυµάτων της ΕΕΛ προβλέπονται οι παρακάτω 

εργασίες: 
1. ∆ιακοπή παροχής λυµάτων στο φρεάτιο, σε συνεννόηση µε τη ∆ΕΥΑΛ.   
2. Καθαρισµός του φρεατίου από φερτά και στερεά υλικά και αποµάκρυνση αυτών. 
3. Πλύσιµο φρεατίου και τελικός καθαρισµός. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ηµεροµίσθια, µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 
υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 
Η όλη εργασία πρέπει να γίνει µε τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσµατικό τρόπο για την 
οµαλή λειτουργία. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία 
της αποχέτευσης. 

 
Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (κατ΄αποκοπή). 
ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 550,00€ 
(ολογράφως): πεντακόσια πενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο:  Μεταφορά λυµατολάσπης 
 
 

Η µεταφορά λυµατολάσπης από τους ΕΕΛ (Λουτρών, Πλωµαρίου, Ευεργέτουλα, Μήθυµνα, 
Καλλονή) σε ΕΕΛ Μυτιλήνης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τους υπεύθυνους του ΕΕΛ 
Μυτιλήνης.  
 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό, µηχανήµατα και 
εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφάλεια και 

υγιεινή των εργαζοµένων. 
Οι εργασίες πρέπει να γίνουν µε τον πλέον πρόσφορο, άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ο 
πάροχος πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
νόµους και τις παρακάτω οδηγίες.  
Για τις εργασίες απαιτείται ο πάροχος να διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 

1. Βυτιοφόρο όχηµα τουλάχιστον (6m³) µε δυνατότητα αναρρόφησης, από βάθος 

τουλάχιστον 10µ. 
2. Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχηµα µε άδεια Μ.Ε. (Μηχάνηµα Έργων) 
3. Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή ηµιφορτηγό ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 3 tn. 

 
Τιµή µίας (1) πλήρη µεταφοράς (κατ΄αποκοπή). 
Για την ΕΕΛ Λουτρών : 70,00 ΕΥΡΩ (αριθµητικά), (ολογράφως): εβδοµήντα ευρώ. 

Για την ΕΕΛ Πλωµαρίου : 130 ΕΥΡΩ (αριθµητικά), (ολογράφως): εκατό τριάντα ευρώ. 
Για την ΕΕΛ Ευεργέτουλα: 80 ΕΥΡΩ (αριθµητικά), (ολογράφως): ογδόντα ευρώ. 
Για την ΕΕΛ Μήθυµνας : 170 ΕΥΡΩ (αριθµητικά), (ολογράφως): εκατό εβδοµήντα ευρώ. 
Για την ΕΕΛ Καλλονή : 160 ΕΥΡΩ (αριθµητικά (ολογράφως): εκατό εξήντα ευρώ. 
 
 

 
 
 

Οι συντάξαντες: 

 
 
 
 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                            Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆.Ε.Υ.Α.Λ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                               ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ                                    
 
 
          
 
 
 
 
 
     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 

               ΧΗΜΙΚΟΣ                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Καθαρισµός φρεατίων 
στον ευρύτερο χώρο 
ΕΕΛ και µεταφορά 
λυµατολάσπης.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 
73/2018 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Λέσβου 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής 
Τηλέφωνο : 2251025263 

Fax  : 2251040121 
Ε-mail  :  protokolo@deyamyt.gr ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.700€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 5 
 

1. Πίνακας Καθαρισµού Φρεατίων Ε.Ε.Λ 
 

 

α/α ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΣΕ €) 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ €) 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (FLOW-

JET) 

1 550€ 550€ 
1 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 5 120€ 600€ 

Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 5 120€ 600€ 
2 ΚΑΛΛΟΝΗ ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
5       120€ 600€ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

5 220€ 1.100€ 
3 ΕΡΕΣΟΥ 

Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 5 220€ 1.100€ 

Α/Σ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 5 220€ 1.100€ 
4 ΛΟΥΤΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
5 220€ 1.100€ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5 220€ 1.100€ 
5 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 5 180€ 900€ 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 5 155€ 775€ 
6 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 5 155€ 775€ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5 120€ 600€ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 5 180€ 900€ 

ΦΡΕΑ ΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 5 120€ 600€ 
7             ΜΗΘΥΜΝΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12.400€ 

Φ.Π.Α. 17%  2.108€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 14.508€ 
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2. Πίνακας Μεταφοράς Λυµατολάσπης σε Ε.Ε.Λ Μυτιλήνης 
 
α/α ΑΠΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΕΛ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΣΕ €) 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΣΕ €) 

1 ΜΗΘΥΜΝΑ 20 170€ 3.400€ 

2 ΚΑΛΛΟΝΗ 20 160€ 3.200€ 

3 ΛΟΥΤΡΩΝ 10 70€ 700€ 

4 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 20 130€ 2.600€ 

5 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 30 80€ 2.400€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12.300€ 

Φ.Π.Α. 17% 2.091€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 14.391€ 
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